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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
Az Alapítvány 1990. ben alapult.
Az Alapítvány célja a leukémiás betegségben szenvedő gyermekek gyógykezelésének támogatása, a
rendelkezésre álló technikai eszközök fejlesztése, kutatás finanszírozása.,
Az Alapítvány elérhetősége. 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Az alapítvány adószáma: 19123958-1-09
A szervezet felépítése, vezetése:
Az Alapítvány alapítója: Pikó Gáborné
Az Alapítvány kezelője az 6 tagú kuratórium:
elnök: Dr. Kis Csongor
tagok: Pikó Gáborné
Hetey Attiláné
Czirbusz István
Béresné Gurbán Júlia
Rácskai József

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és
szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló
összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb
adatai, jellemzői az alábbiak: Cons-Budapest Kft (1121 Budapest, Zugligeti út 6., adószám: 108555022-43)

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot
adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány számviteli politikájában olyan változás nem
történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.
Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
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2.5. Beszámoló választott formája és típusa
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített
éves beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: összköltség eljárás.
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A
változatban állította össze.
A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Üzleti jelentés
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében
jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben
változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett,
hivatalos devizaárfolyamon történik.
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges
változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.
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Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem
kell.

Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a
100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy
az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása
Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek
minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok
szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a
mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Alapítás-átszervezés költségei
A bevételekben várhatóan megtérülő alapítás-átszervezési költségek - az előző üzleti évhez hasonlóan az immateriális javak között aktiválásra kerülnek.

2.16. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem
változtak.
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2.17. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.18. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológia-Onkológiai
tanszéken kezelt leukémiás és daganatos betegségben szenvedő gyermekek egészségének visszanyerése
érdekében
- a rendelkezésre álló technikai eszközök fejlesztése, laboratóriumi munka feltételeinek javítása
-a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának finanszírozása
-a gyógyításban résztvevő személyek szakmai tudományos rendezvényen való részvételének
támogatása
-a kezelések elviselésének könnyítése érdekében az elhelyezési körülmények javítása, rendezvények
szervezése, nyári táborok költségeihez való hozzájárulás
- gyógykezelésük támogatása
-anyagilag rászorul daganatos gyerekek ill. családjuk szociális támogatása
-a Gyermekklinikán a daganatos gyermekek ellátásában résztvevő egészségügy személyzet munkájának
támogatása

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
-műszervásárlás, kórházfejlesztés
A rendelkezésre álló technikai eszközök, a laboratóriumi munka feltételeinek javítása: infúziós pumpa,
EKG készülék, betegágy vásárlása
-egészségmegőrzés
Az Alapítvány rendszeresen hozzájárul a gyerekek egészséges étkeztetéséhez gyümölcsök, ballonos
ásványvíz, gyümölcslevek és tejtermékek vásárlásával.
-családtámogatás
Az Alapítvány támogatói segítségével létrehozott egy szociális alapot, amely támogatni tudja az
osztályon gyógyuló gyerekek családjait a hosszantartó kórházi kezelések során családra szabottan.
-tudományos tevékenység, kutatás
A gyógyításban résztvevő személyek kongresszus, egyéb szakmai, tudományos rendezvényeken való
részvételének támogatása. 2021.-ban pl. a Magyar Gyermek Onkológiai Hálózat konferenciáján
részvétel.
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NAV

Celenase Hungary Kft

Támogatás forrása

központi költségvetés

más gazdálkodó

Tárgyévre jutó összeg

30 005 415

527 000

Tárgyévben felhasznált összeg

30 005 415

527 000

Támogatás típusa

vissza nem térítendő

vissza nem térítendő

A
tárgyévben
összeg
jogcímenként:

felhasznált Dologi: 30 005 415
részletezése

A
támogatás
felhasználásának
bemutatása

tárgyévi Az
Alapítvány
a
szöveges felajánlott SZJA 1%
összegét az Alapító
okiratban
megfogalmazott
közérdekű céljai elérése
érdekében használta fel.

Támogatási program

Dologi: 527 000

A támogatást 2020. év
végén
kapta
az
alapítvány,
így
felhasználása
2021.ben kezdődött meg.
Közhasznú
céljainak
megvalósításának
érdekében használta fel.

Támogatás
Securitas Biztonsági
Szolg. Mo Kft.

Baromfiudvar 2000 Kft

más gazdálkodó

más gazdálkodó

Tárgyévre jutó összeg

700 000

7 522 768

Tárgyévben felhasznált összeg

700 000

7 522 768

Támogatás típusa

vissza nem térítendő

vissza nem térítendő

A tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként:

Dologi: 700 000

Dologi: 7 522 768

A támogatást 2020. év
végén kapta az
alapítvány, így
felhasználása 2021.- ben
kezdődött meg.
Közhasznú céljainak
megvalósításának
érdekében használta fel.

A támogatást 2020. év
végén kapta az
alapítvány, így
felhasználása 2021.- ben
kezdődött meg.
Közhasznú céljainak
megvalósításának
érdekében használta fel.

Támogató megnevezése
Támogatás forrása

A támogatás tárgyévi
felhasználásának szöveges
bemutatása

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
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Támogatás

Támogató megnevezése

Támogatás

H-W-H Kft.

Uniszol Zrt

más gazdálkodó

más gazdálkodó

Tárgyévre jutó összeg

1 000 000

1 431 000

Tárgyévben felhasznált összeg

1 000 000

527 000

vissza nem térítendő

vissza nem térítendő

Támogatás forrása

Támogatás típusa

A tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként:

A támogatás tárgyévi
felhasználásának szöveges
bemutatása

Dologi: 500 000
Felhalmozási: 500 000
Az Alapítvány az év
elején kapott összeget
az Alapító okiratban
meg-fogalmazott
közérdekű céljai elérése
érdekében használta fel,
az év végén kapott
összeg felhasználását
nem kezdte meg.

Dologi: 1 431 000
A támogatást az
Alapítvány az Alapító
okiratban megfogalmazott közhasznú
céljainak megvalósításának érdekében
használta fel.

Támogatási program

Támogatás

Támogató megnevezése

Flavon Group Kft.

Támogatás
Remény a leukémiás
Gyermekekért alpítvány

más gazdálkodó

más gazdálkodó

Tárgyévre jutó összeg

4 075 800

4 550 000

Tárgyévben felhasznált összeg

4 075 800

45 550 000

Támogatás típusa

vissza nem térítendő

vissza nem térítendő

A tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként:

Dologi: 4 075 800

Dologi: 4 550 000

A támogatást az
Alapítvány az Alapító
okiratban megfogalmazott közhasznú
céljainak megvalósításának érdekében
használta fel.

A támogatást az
Alapítvány az Alapító
okiratban megfogalmazott közhasznú
céljainak megvalósításának érdekében
használta fel.

Támogatás forrása

A támogatás tárgyévi
felhasználásának szöveges
bemutatása
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Támogatás

Támogató megnevezése

Támogatás

Servier Hungária Kft

NewPush Europe Kft

más gazdálkodó

más gazdálkodó

Tárgyévre jutó összeg

500 000

800 000

Tárgyévben felhasznált összeg

500 000

800 000

Támogatás típusa

vissza nem térítendő

vissza nem térítendő

A tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként:

Dologi: 500 000

Dologi: 800 000

A támogatást az
Alapítvány az Alapító
okiratban megfogalmazott közhasznú
céljainak megvalósításának érdekében
használta fel.

A támogatást az
Alapítvány az Alapító
okiratban megfogalmazott közhasznú
céljainak megvalósításának érdekében
használta fel.

Támogatás forrása

A támogatás tárgyévi
felhasználásának szöveges
bemutatása

Támogatási program
Támogató megnevezése

Támogatás
Victoria a gyermekekért
Alapítvány

Támogatás forrása

Támogatás
Novo Nordisk Hungária Kft

más gazdálkodó

más gazdálkodó

Tárgyévre jutó összeg

512 000

2 000 000

Tárgyévben felhasznált összeg

512 000

2 000 000

Támogatás típusa

vissza nem térítendő

vissza nem térítendő

A tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként:

Dologi:1 512 000

A támogatás tárgyévi
felhasználásának szöveges
bemutatása

A támogatást az
Alapítvány az Alapító
okiratban megfogalmazott közhasznú
céljainak megvalósításának érdekében
használta fel.

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

Felhalmozási: 2 000 000

A támogatást 2021. év
végén kapta az alapítvány,
így felhasználása csak
2022.- ben kezdődik meg.
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Támogatás
Baromfiudvar 2000 Kft

Támogatás
Securitas Biztonsági
Szolg. Mo Kft.

más gazdálkodó

más gazdálkodó

Tárgyévre jutó összeg

10 297 280

1 000 000

Tárgyévben felhasznált összeg

10 297 280

1 000 000

vissza nem térítendő

vissza nem térítendő

Felhalmozási:10 297280

Felhalmozási: 1 000 000

A támogatást 2021. év
végén kapta az
alapítvány, így
felhasználása csak
2022.- ben kezdődik
meg.

A támogatást 2021. év
végén kapta az
alapítvány, így
felhasználása csak
2022.- ben kezdődik
meg.

Támogató megnevezése
Támogatás forrása

Támogatás típusa

A tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként:

A támogatás tárgyévi
felhasználásának szöveges
bemutatása

Támogatási program

Támogatás
CSL Behring Kft

Támogató megnevezése

Támogatás
Béres Csaba

más gazdálkodó

más gazdálkodó

Tárgyévre jutó összeg

1 000 000

1 200 000

Tárgyévben felhasznált összeg

1 000 000

1 200 000

Támogatás forrása

vissza nem térítendő

Támogatás típusa

Felhalmozási:1 000 000

A tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként:

A támogatás tárgyévi
felhasználásának szöveges
bemutatása

A támogatást 2021. év
végén kapta az
alapítvány, így
felhasználása csak
2022.- ben kezdődik
meg.

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

Felhalmozási:1 200 000

A támogatást 2021. év
végén kapta az
alapítvány, így
felhasználása csak
2022.- ben kezdődik
meg.
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3. Elemzések
3.1. Adatok változása
1000HUF

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

A.

Befektetett eszközök

A.I.

Immateriális javak

A.II.

Tárgyi eszközök

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

B.I.

Készletek

0

0

0

B.II.

Követelések

21

10 506

10 485

B.III.

Értékpapírok

0

0

0

B.IV.

Pénzeszközök

54 966

54 896

-70

C.

Aktív időbeli elhatárolások

10 615

7 806

-2 809

0

0

0

10 615

7 806

-2 809

0

0

0

54 987

65 402

10 415

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

65 602

73 208

7 606

D.

Saját tőke

64 635

72 180

7 545

D.I.

Induló tőke / Jegyzett tőke

512

512

0

D.II.

Tőkeváltozás / Eredmény

51 507

64 123

12 616

D.III.

Lekötött tartalék

0

0

0

D.IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

D.V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

12 616

7 545

-5 071

D.VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

967

1 028

61

F.I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

967

1 028

61

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

65 602

73 208

7 606

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1000HUF

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás %ban

1.

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0.00

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

0.00

3.

Egyéb bevételek

75 199

80 313

6.80

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

4

5

25.00

5.

Anyagjellegű ráfordítások

6 607

7 660

15.94

6.

Személyi jellegű ráfordítások

8 563

8 638

0.88

7.

Értékcsökkenési leírás

5 178

5 674

9.58

8.

Egyéb ráfordítások

42 239

50 801

20.27

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0.00

B.

Összes ráfordítás

62 587

72 773

16.27

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
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Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás %ban

Adózás előtti eredmény

12 616

7 545

-40.19

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0.00

12 616

7 545

-40.19

C.
D.

Tárgyévi eredmény

3.2. Mérlegtételek megoszlása
Eszközök (adatok %-ban)
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Források (adatok %-ban)
Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

Előző időszak

16.18
0.00
16.18
0.00
83.82
0.00
0.03
0.00
83.79
0.00
100.00

Előző időszak

98.53
0.79
0.00
0.00
78.51
0.00
0.00
19.23
0.00
1.47
0.00
0.00
1.47
0.00
100.00

Tárgyidőszak

10.66
0.00
10.66
0.00
89.34
0.00
14.35
0.00
74.99
0.00
100.00

Tárgyidőszak

98.60
0.70
0.00
0.00
87.59
0.00
0.00
10.31
0.00
1.40
0.00
0.00
1.40
0.00
100.00

Kiegészítő melléklet
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3.3. Vagyoni helyzet
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 608.9 %-ban, a tárgyévben 924.7 %ban fedezte.
A saját tőke az előző évhez képest 7,545 EFt értékkel, 11.7 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 98.5
%, a tárgyévben 98.6 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.
A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 1.5 %-át, a tárgyévben 1.4 %-át tették ki. A tőkeszerkezet
az előző évhez képest javult.
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kötelezettségei az előző évhez képest 61 EFt értékkel, 6.3 %kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség
A pénzeszközök állománya 70 EFt értékkel, 0.1 %-kal csökkent.
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 56.86,
a tárgyévben 63.62 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 83.8 %, a
tárgyévben 89.3 % volt.
A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző
évben 56.86, a tárgyévben 63.62 volt. A hosszú távú likviditás javult.
A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1,022.0 %-a teljesíthető.
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték
a kötelezettségeket.

3.5. Jövedelmezőség
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 75,203 EFt, a tárgyévben
80,318 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 5,115 EFt értékkel, 6.8 %-kal növekedett.
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt. Az
árbevétel az előző évhez képest nem változott.
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 19.2 %-át, a tárgyévben a 10.3 %-át teszi ki.
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 2,464.1 %, a
tárgyévben 1,473.6 % volt.
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 19.5 %, a tárgyévben 10.5 % volt.
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 168 Ft, a tárgyévben 94 Ft adózott eredmény
jutott.
A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 1,189 Ft, a tárgyévben
967 Ft adózott eredmény jutott.
Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 1,473 Ft, a tárgyévben
873 Ft volt.
A gazdálkodó sem az előző évben, sem a tárgyévben nem realizált árbevételt.
Az adózott eredmény az előző évben 12,616 EFt, a tárgyévben 7,545 EFt volt. Az előző évhez képest az
adózott eredmény 5,071 EFt értékkel csökkent.

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
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4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.3. Befektetett eszközök
Immateriális javak jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

Műszaki berendezések, gépek, járművek

6 508
1 298

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.4. Forgóeszközök
Készletek jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Követelések jelentős tételei
A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Követelések jelentős tételei (1000HUF)
Egyéb követelések

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

Összeg

10 506

Kiegészítő melléklet
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A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

Pénztár, csekkek
Bankbetétek

40
54 856

4.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4.6. Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével,
nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök
A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott
körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.8. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.
Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
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A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

1 028

4.9. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi
változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az
alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Árbevétel

0

0.0

0

0.0

Aktivált saját teljesítményérték

0

0.0

0

0.0

75 199

100.0

80 313

100.0

4

0.0

5

0.0

75 203

100.0

80 318

100.0

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-15Árbevétel jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Értékesítés nettó árbevétele nem jelenik meg.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei
Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és
összegei az alábbiak:
Tétel tartalma (1000HUF)

Összeg

Adományok

21 011
29 216
30 005
81

Támogatás
Szja 1 % felajánlás
Egyéb bevételek

5.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az
alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Anyagjellegű ráfordítások

6 607

10.5

7 660

10.5

Személyi jellegű ráfordítások

8 563

13.7

8 638

11.9

Értékcsökkenési leírás

5 178

8.3

5 674

7.8

42 239

67.5

50 801

69.8

Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

0

0.0

0

0.0

62 587

100.0

72 773

100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
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409
6 665
586
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A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

Bérköltség

8 054
584

Bérjárulékok

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és
összegei az alábbiak:
Tétel tartalma (1000HUF)

Összeg

Térítés nélkül átadott támogatás

36 516
14 284
1

Támogatás
Egyéb ráfordítás

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

6. Tájékoztató adatok
6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A beszámolási időszakban a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kapcsolt felekkel lényeges,
bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle
előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által
felszámított díjak bemutatása nem előírás.

6.4. Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:
Átlagos állományi létszám megoszlása
Állománycsoport (fő)
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6.5. Környezetvédelmi sajátosságok
A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége
nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem
jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

6.7. COVID-19 hatások
A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert
bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a
beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.
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