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A Gyermekmentő Alapítvány szerkezeti egységének, céljainak, működésének
bem utatása

Az alapítvány céljai:

A Gyermekmentő Alapítvány 2004 óta nyújt segítségeta családoknak, Küldetése a komoly
betegségekben szenvedők illetve rossz szociális helyzetben lévő beteg gyermekeket ápoló családok
támogatása, Az alapítvány lehetőségeihez mérten megpróbál minden hozzá fordulónak segítséget
nyújtani a befolyó támogatásokból.
Valamint fontosnak tartja a betegségek megelőzését, a gyermekkőrházak műszerezettségét,és a
kórházi osztályok támogatását. A gyermekmentés számunkra a legfontosabb!
A szervezet vezetése:

A

a

szervezet vezetését,döntési struktúráját, képviseletétés Gyermekmentő Alapítvány
tevékenységéIaz alapító okiratban megfogalmazott szervezeti és működési irányelvek szerint, a
kuratóriumi határozatok, valamint az üzleti tervben meghatározott jogai és kötelezettségei figyelembe
vételével Gombár Györgyi, a kuratórium elnöke vezeti.
Szervezeti felépítés

A Gyermekmentő Alapítvány határozatlan időre létesült közhasznú szervezet,
döntéshozó szerve a kuratórium, melynek vagyonkezelési döntéseinek
ellenőrzését a felügyelő bizotts ág végzi.

Az Alapítvány legfőbb

Az alapítvány tagjainak személye, önzetlen segítőkéssége,pozitív gondolkodása, áldozatos munkája
valamint a támogatók együttérzése, bizalma és támasza alapozza meg Gyermekmentő Alapítvány
folytonos sikereit,

Az Alapítvány tevékenységétegyre többen ismerik el és csatlakoznak hozzá, hogy együttes eróvel
elérjük a kitűzött célokat.

Foglalkoztatottak
A szervezetnél a foglalkoztatottak száma2009 -ben 0, azaz nul'la fő volt.
A Gyermekmentó Alapítvány részérefelajánlott támogatásokból nem költött alkalmazottak bérének
kifizetésére,Törekszik minél csekélyebb működési költség mellett ellátni a felvállalt feladatokat, így
minél nagyobb összeget fordítva a cél szerinti tevékenységek megvalósítására,
Alapítvány létszámát csakis a kuratórium tagjai, társadalmi szerepet magukra vállaló Önkéntes
személyek alkották, akik munkájukért sem pénzt, sem egyéb jellegű juttatást nem fogadnak el,
szabad akaratu kból, seg ítő szá ndékkal végzik azt.
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Elérhetőség
A szervezet elérhetősége:
155 Budapest Pozsony utca 7,
1 138 Budapest, Párkány utca 33.
Levelezési címe: 1601 Budapest Postafiók82.
1

A

Gyermekmentő Támogató Alapítvány besorolása, a regisztráciőt végző szerv neve, a szervezet
nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak.
Alapítvány rövidített neve: Gyermekmentó Alapítvány
Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság a 7.Pk.60,0701200413. számú végzésével,9149 sorszám alatt
vette nyilvántartásba 2004.03.24-én,
Az alapítvány besorolási egysége: közhasznú szervezet.

Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében aközhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

tv. 26.§ c.) pontjának alábbi alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységetvégzi:

o
o
o
o

€gészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

(c/l.pont),
szociális tevékenység,családsegélés, ídőskorúak gondozása (c/2.pont),
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségénekelősegítése (c/11.pont),
tudományos tevékenység,kutatás (c/3. pont).

Az alapítvány végzésszerinti elsődleges céljai:

.
.
.
o

a gyermek intenzív, illetve a baleseti sebészeti osztályok műszerezettségének korszerűsítése
anyagi vagy tárgyi hozzájárulással (pl: csempe járőkő, győgyászati segédeszközök stb.)
országos és megyei szinten segíteni az egészségügyi intézményekben történó betegellátást;
hozzájuttatni a nélkülözhetetlen orvosi műszerekhez, melyek biztosítják a kellő, adott esetben
gyors beavatkozáshoz szükséges feltételeket újszülött osztályok, szülőszobák és az égési
sérültek ellátása;

rossz szociális helyzetben lévébalesetet szenvedett gyermekek megsegítéseanyagi, tárgyi

adom ányokkal, életfu nkcióit javító,_seg ítő készü lékkel

;

fontos kórházi osztályokat államitámogatás hiányában megmenteni abezárás elől;

Az Alapítvány vagyona:
Az Alapítvány nyitott.
Az Alapítványhoz bármely bel- és külföIdi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az
Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.
Gyermekmentő Alapínány Közhas zruis ági j elenté s 2 0 0 9

Az Alapítvány vagyona adományokkal gyarapíthatő, az adományozók belföldi, külföldi, magánés jogi személyek egyaránt lehetnek, forint illetve devizafelajánlóként.
Alapítvány tárgyi, használati eszközökkel, szellemi javakkal, társadalmi munkával
támogatható,

Az

Az alapítvány vagyonának részévéválnak továbbá a közhasznú és egyéb cél szerinti
tevékenységesetleges bevételei, valamint az alapítvány gazdálkodási tevékenységénekeredménye
és a pályázati források,
Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány képviseletére
jogosu ltak írásbel i meg h ata lm azása alapján végezhető.
A célok megvalósítása érdekébenaz alapítvány teljes vagyona felhasználható.
A Gyermekmentő Alapítvány személyesen NEM gyűjt adományokat, így ezúton is kérjük,
senkinek

ne adjanak pénzt, aki az

Az Alapítvány jogáI Iása

alapítvány nevében kéri azt

Önöktöl!

:

Az alapínány közhasznú - jogi személy.

Az alapítvány ideológiai-, politikai elkötelezettség nélkül nyitott, közhasznú szolgáltatásait
igénybe veheti.

bárki

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folfiathat, és nem támogat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési
képviselői, megyei, fővárosi ónkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
Az alapítvány gazdálkodása, a vagyonfe!használás módja

.
Az

az szabadon rendelkezik és gazdálkodik az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

alapítvány kizárólag másodlagos jelleggel,

és csak

közhasznú céljainak megvalósítása

érdekében,azokat nem veszélyeztetve végezhet gazdálkodási, illetve vállalkozási tevékenységet.
A Gyermekmentő Alapítvány nem végez gazdasági tevékenységet.
Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírtnem bocsáthat ki, közhasznú
tevékenységetveszélyeztető hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást
hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel,
Az alapítvány befektetési tevékenységetnem folytathat,

Az Alapítvány kezelő szerve:
Az Alapítvány kezelőszerve a 3 tagú Kuratórium, mely elnökből és további2tagből áll, A kuratórium
tagjait az alapítő jelöli ki, A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól,

Gyermekrnentő Al apítvóny Közhasznús ági j e lenté s

2 00

9

Az Alapítvány Kuratóri umának tagjai

:

Elnök: Gombár Györgyi
Tagok: Radó Krisztina, Fábián Krisztina Tünde

1 .1

. Számviteli beszámoló:

Az alapítvány alapításának éve: 2004
A számviteli politika álta!ános előírásai:

A beszámoló formája: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvitel i szol

gá

ltatás rányításáért, vezetéséértfelelős személy
i

:

Neve: Szőke Viktória

Címe: 3035 Gyöngyöspata,

Kettes patak u. 3.

Regisztrációs nyilvántartási száma:

1

80625

Vagyoni és pénzügyi jövedelmi helyzet:
Az év végénfennálló hosszú távú kötelezettsége nem volt,

Az alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem folytat
A számviteli beszámoló a közhasznúságijelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.
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Statisztikai számjel

Alapítvány megnevezése: Gyermekmentő Támogató A!apítvány
Alapítvány

címe:

1151 Budapest, Pozsonyi u.7.

közhasznú beszámoló
2009.

üzleti évről

Kelt: Budapest, 2010.05.31

.

P.H.

Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2009.12.31

.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)
adatok E Ft-ban
Dor-

Előző év

szam

a.

A. Beíektetett eszközök
02, l. lMMATER|AL|S JAVAK
lm m

2 108

06.

e.

0

1 710

ateriális javak értékhelyesbítése

04. ll. TARGY| EsZKozoK
05.

íárgyév

évíek)
d.

o.

01.
03.

Előző

Tárgyi eszközök

2 108

710

értékhelyesbítése

lll. BEFEKTETETT PENZUGYI

EszKozoK

Beíektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
07.
08. B. Forgóeszközök
09. l. KESZLETEK
10. ll, KoVETELESEK
lll. ERTEKPAP|RoK
11
12. lV. PÉNZESzKÖzÓK
13. c. Aktív időbeli elhatárolások

14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Kelt: Budapest,

1

2010.05.3,1
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24 8g2

0

0

11 858

24 832

0

0

13 966

.

0

0

26 542

1

8

1
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Az üzleti év mérlegforduló napja: 2009.12,31.

Közhasznú beszámoló M E RLEG E
Források (passzívák)
adatok E Ft-ban

§orszam
a.

15.

Előző év
b.

évíek)
d.

c_

12773

D. Saját tőke

JEGYZETT TŐKE
17, ll. JEGYZETT, DE MEG BE NEM F|ZETETT TŐKE
18. lll. ToKETARTALEK
19. lV. EREDMENYTARTALEK
20. V. LEKOTOTT TARTALEK
21. vt. ÉnrÉxElÉsl
TARTALÉK
22. Vll. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
23. Vl l l, Tárgyévi e red m é n y v állalkozás i tevé kenysé g ből
24. E. Céltartalékok
25. F. Kötelezettségek
zo. l. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK
27. ll. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK
28. lll. HoVlD LEJAHATU KoTELEZETTSEGEK
29. G. passzív időbeli elhatárolások
16.

Előző

l.

Kelt: Budapest, 2010.05.3,1,
P.H.

0

Tárgyév
e.

24 868

300

300

9 699

12 473

2774

12 095

0

0

0

0

1 193

0

1674

0

0

1 193

1 674

0

0

0
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Az üzleli év mérlegforduló napja:
Közhasznú

l

b

esz

á m o

2009.12.31

l

ó

E R E D lrl Étrt yx

l tvt

U

TATÁSA
adatok E Ft-ban

etel-

szám
a.

0

Előző

Előző év
o.

Tárgyév

óvíek)

c.

d

e.

A.

Osszes közhasznú tevékenység bevétele

1.

Közhasznú cé!ra, működésre kapott támogatás

a.

Alapítótól

b.

Központi költségvetésből

c.

Helyi Onkormányzattól

d.

Egyéb

6 932

Ebből 1%-os

6 932

23 959
23 959

7

4

2.
3.

4.
5.

B.

c,
D.

Pályázali úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
tagdíjból származő bevéte|
Egyéb bevétel
Y állalkozási tevékenység bevétele
osszes bevétel
Közhasznú tevékenység ráíord ításai
Anyagjelleg ű ráford ítások

41 563
34 624

41 563
38 789
30 249

0
0

0

0

40 013
16 050

40 013
27 918
18 906

Személyi jellegű ráford ítások
,1

Ertékcsökkenési lekás

862

360
7 180

Egyéb ráíordítások

8 150

Pénzügyi műveletek ráíordításai
Rendkívüli ráíord ítások
E.

vál lalkozási tevékenvséq költséqei

0

0

0

38 789

0

2774

0

27 918
12 095

0

0

0

2774

0

Anyagj elleg ű ráford ítások

Személyi jellegű ráfordítások
Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráíordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F.

G.
H.
l.

J.

osszes ráíordítás
ADOZAS ELÓTT| VALLALKOZAS! EREDMENY
Adóíizetési kötelezettséq
TARGYEV! VALLALKOZASI EREDMENY
TARGYEVI KOZHASZNU EREDMENY

Kelt: Budapest, 2010.05.31.
P.H.
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Számviteli politika főbb vonásai:
A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések:
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelésielőírások alapján alakítottuk ki az
adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának
módszereit, eszközeit meg hatá rozó számvitel i politiká n kat,
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe, A törvény céljakénta megbízható és valós
Összképet adó információs szolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat,
követelményeket f ogalmazza meg.

A beszámolási forma:

A társaság a számvitelitörvényben meghatározott értékekalapján készítettbeszámolója:
egYszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak,
A mérleg ,,A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmaljelölt tételeket tartalm azza.
Az eredmény-kimutatása: összköltségeljárással készült, formája:,,A" változat,
Attérésmás formájú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépésmiatt lehetséges.
A. b.e.s.z.á

n

q !ó.

ké_s.zííp..sé.v
e !. k ap p sp.|a.tp.s.i"d g p.an íp.K;

Az üzleti év megegyezik a naptári éwel.

A mérleg fordulónapja:2009. december 31,
A mérlegkészítésidópontja: 2010. május 31.
A.b_e.s.z.ánp.ló.ké.s.zíté..s_e.,..a.!é.ír.á.s.a;.

A beszámoló nyelve: magyar
Aláíró: Gombár Györgyi
A.k§nyyy-ez-e-tés.ngdj.a..és..a..k§nyyyezp.téssel-kap..a.s-q!a!ps..idóp.gn.t"q.k;

Az alapítvány a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről

és azok forrásairól,
továbbá a gazdasági műveletekről folyamatos nyilvántartást vezet, a kettős könyvvezetés keretében
biztosítja, hogy az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően,
folyamato san, zár1. rendszerben, átteki nthetően kerü ljenek bem utatásra.
A b.e.s.zá
.

n

q !ó.

k

8zzé!é_te! e.:.

Aközzétételi kötelezettséget az alapítvány a hivatalos, általa szerkesztett honlapján történő
Gy er m e lctn e nt ő Al ap íruány Kö zha s znús á gi j el e nt és
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megjelenítésselteljesíti,
A.szé.mu.itel..a.lapelu.ek.é-rvény.es!té.s.e;,

A vállalkozás folytatásának elve; a következetesség elve; az időbeli elhatárolás elve; a
folytonosság elve; az összemérés elve; a teljesség elve; a valódiság elve az óvatosság elve; a
bruttó elszámolás elve; az egyedi értékeléselve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben
elve; a lényegesség elve; a világosság elve; a költség-haszon összevetésének elve.
"0..s.szef .a.sqn!ííha!és.ág.hiztqs!.tésa.:.

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.
.A.szé.myitp_Li-rer.détt.fpl.e-Ió.s.szp-mé]y;.

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséértfelelős személy neve: Szőke Viktória
Nyilvántartási száma: 1 80625
Kö

n y-uy iz s g é.lati. k §_t

e.

le z

etís ég

A beszámolóra vonatkozóa n

n

;
i

ncs könyvvizsgá lati kötelezettség

ü n

k,

és források besorolásának és értékelésénekszempontiai:

Az eszközök

..1...A.z.eszk§zQk.he.sp.,rqlé.s-é.nak.s.zenp.zntjai;

Az alapítvány a számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközökközé sorolja
azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységéttartósan legalább egy éven túl szolgálják;
A forgóeszközök közé sorol1a azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységetnem tartósan szolgálják.
Használatbavételkor az alapitvány az eszközöket egyedileg, várható felhasználási idejük szerint sorolja
be, mérlegkészítéskorezt minden évben felülvizsgálja
2,.-A..f grrésp-K-bes.qrplás.én.a.K-szp_mp.a.ntjd;.

Az alapítvány a SZT előirása szerint a saját forrásokat_a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre
bocsátott és az adózott eredményból hagyott összegek képezik, az idegen forrásokat_a külső
természetes- és jogi személyektől(hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől)
egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz,
termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják,
3....A.z-.e s z k §z.Q k. é.rték-e. lé s p.;

A) A bekerülési érték
Az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül
felmerülő kiadások;
nem pénzbeli betétenkéntvaló átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában
megjelölt érték;
saját előállításkor a közvetlen költségek;
térítésnélküli átvételkor a piaci érték;
ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
speciális elszámolást igényelnek az érlékpapírokegyes vállozatai,
B) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
A tervezett ÉCSteirás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök
aktivált értéke;
aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsot alkalmazva, lineáris módon;
:

.
.
.
o
o
.
.
.
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.

az alapítvány a kis értékű(100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási értékalatti eszköz értékét
használatbavételkor egy összegben.
C) Az értékvesztéselszámolása és visszaírása:
Akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéketartósan
(két egymást követő mérleg-fordulónapon fennáll) és jelentősen
(készleteknél2lo/o-ot meghaladó eltérés,követeléseknél pedig az árbevélel2o/o-a) magasabb,
mit a vizsgált eszköz piaci értéke,valamint, ha az eszköz a tevékenységváltozása miatt
feleslegessé vált, megrongálódott;
Kedvező fordulat esetén újraértékelésmellett az értékvesztésvisszaírása is lehetséges
a könyv szerinti éÉékösszegéig.
4....A.z_.akíí.u.és.p.asszíy.i.d.ób.e.li.elh.a.tér.q!ásl.K..KQr.e.

A) Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek, melyet a mérleggellezárt időszakra vonatkozik, de csak a mérlegforduló napja
után esedékesek,
költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
a véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett
tartozásátvá a ás össze ge.
többlet kötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek,
B) Passzív időbeli elhatárolás
bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételétképezik.
költségek, ráfordítások, melyek a mérlegeléssel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg
fordulónapja után merülnek fel.
A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítésnapja között ismerté vált, lezárt évet

.
o
o
o
.
.
.
o
.
.
o

l l

l

terhelőkötelezettségek.
koltségek, ráfordítások ellentételezésérekapott támogatások költséggel,
ráfordítással még nem ellentételezett összege.
Rendkívül bevételként elszámolt halasztott bevételek.

1. Kiegészítéseka számviteIi beszámolóhoz
A számvitel i beszámoló a szerv ezet gazdál kod ásá ról, vagyon i-, pé nzü gyiés jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat,
ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.
2.

A költségvetési támogatások felhaszná!ása
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08KoZ
KözIemény
az adőző rendelkezése szerint a kedvezménvezett
részéreátutalt összeg felhaszn álásárőÍ
[A személyi jövedelemadó

Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal

meghatározott részénekaz adózó rendelkezése szerinti felhaszn álásáról sz6ló

],996. éVi cXXVl. törvény 6. § (3) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai
Kedvezményezett szervezet adószáma,

EEEEEEEE

_

E

_

EE

Neve:

Gyermekmentő Támogató
Székhelye:

EE§E

Szervezetiform4a:

A

lapítvány

Budapest, pozsony u. 7.

!l/7.

P

Bírósági nyilvántartási száma:

9149

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

Képviselője: Gombár

EUEE - EE - EE

Györgyi

Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja:
01-.

a gyermek intenzív, illetve a balesetisebészeti osztályok műsz. korszerűsítése

02.

úiszülött osztályok, szülőszobák és égésisérültek ellátása

03.rossz szociális helyzetben lévő, baIesetet szenvedett gyermekek megsegítése
0a,fontos kőrházi osztályok támogatás a, abezárásuk megelőzése érdekében
Kizárólag a személyi jövedelemadó

meghatározott részénekaz adózó rendelkezése szerinti íelhasználásáról
1996, éVi cXXVl. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében kell kitölteni,
abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik közhasznúsági fokozattal!

Közhasznúságifokozata:

E

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzésjogerőre emelkedésének dátuma:

EEEE-EE-EE

szóló

I

részéreátutalt összeg

íelhasználásáróÍ

i

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támogató
Adószáma:

l

A

lapíhrány

EEEEEEEE _E _EE

l

nz átutalt összeg tárgyévi* felhasznál ásáravonatkozó

I

adatok

*Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni azt az összeget
|
ami a rendelkező évben már íelhaiználásra kerü|t az akkor átutalt

-

|

összegből.

|

o1

(A)

A rendelkező évben jutíatott összeg:

l

is,

I

6 931 851

,.,,",

2 079 555

,.,,.,

03 (A2) Ebből a tárgyévben működésre íelhasznált összeg (A2<=A1):

t227 794

,.,,^,

04 (A3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg:

5 704 057

,",,.,

0

to,int

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg (A*0,3):

02 (A1)

05 (A4) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3):
06 (A5)
07

A tartalékolás célja:

0B

09
10 (A6)
11

(B)

E*

A tartalékolás időtartama:

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg:

íorint

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

12 (B1)

13 (B2) Ebből a tárgyévben működésre íelhasznált összeg

(B2<=B1),

t4 (B3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg:
15 (B4) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B2-B3):
16 (B5)

lonnt
íorjnt

lonnt
forint

A tartalékolás célja:

L7
1-8

19

20 (B6)
27

g

A továbbtartalékolás időtartama:

e tfrgievet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

22 (c1)

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

Lj*
10nnt

forint

23 (C2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (C2<=CI):

fonnt

24 (C3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg:

forint

25

(c4) Ebből

26 (c5)

tovább tartalékolt összeg (C-C2-C3):

íorint

A tartalékolás célja:

27
28
29
30 (c6)

A továbbtartalékolás időtartama:

I

(AZ adatokat íolinlban kell meqadnib

L_.]*
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Közlemény
az adőző rendelkezése szerint a kedvezménvezett
részére átutalt összeg fel haszná!ásáró[

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támo gató
Adószáma:

A

lapítvány

EEEEIIEEE

- II - t4t1

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
*Tárgyévnek a rendelkező évet kcivető

naptáítÉ:3,áiL,ffl},ií}i#3r,i?*;TftÉi':1i_tl.i,á,."i".,iál3j|nJo.J?rbe kellvenni

azt az Összeget is,

(AZ adatokat íoíintban kell

c1

(D)

32 (D1)

A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

íorint

Ebből a tárgyévben működésre íordítható összeg:

íorinl

33 (D2) Ebből a tárgyévben működésre íelhasznált összeg (D2<=D1):

íorint

34 (D3) Ebból a tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg:

forint

35 (D4) Ebből íel nem használt összeg (D-D2-D3):

[37.|(E1) Ebbőlatárgyévben
38 (F) A tárgyévben felhasznált
(F1)
40 (F2)
4I (F3)
42 (Fa)
39

működésre forditható teljes összeg

íorinl

(A1+B]-+C]-+D1):

fe'es összeg;

A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+C4):
Már fel nem használható összeg (D4):

03.

szórótapok, reklám anyagok készítésepostázása

08,
09.
]-0.

,",l^,

5 704 057

telemarketing,teleíonszámla

07.

6 931 851

A tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3):

02.

06.

,.,,",|

Lz27 794

rossz szociális hetyzetben lévó, balesetet szenvedett gyermekek megsegítése

05.

z ozg sss

A tárgyévben működésre íelhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2)i

01.

04,

I

0

^,,",
,",,",
lo,in,

íorint

Közhasznú célúműködésre kapott támogatás.
Az Alapítvány az adófizető állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadő 1 o/o-ből2008-ban:
6 93,t 851 Ft-ot kapott, Eztaz összeget 2008. október 1-tól 2009. október 1-ig használta fel a létesítő

okiratban megjelölt céloknak megfelelően a kuratóriumi döntések alapján.
Az Alapítvány az adőfizető állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból
2009-ben 23 958 862 Ft-ot kapott, Ezt az összeget 2009. október 1-től 2010. október 1-ig
használja fel a létesítő okiratban megjelölt céloknak megfelelően a kuratóriumi döntések
alapján:
a gyermek intenzív, illetve a baleseti sebészeti osztályok műszerezettségének korszerűsítése
anyagi vagy tárgyi hozzájárulással (pl: csempe járókő, győgyászati segédeszközök stb.)
országos és megyei szinten segíteni az egészségügyi intézményekben történő betegellátást;
hozziluttatni a nélkülözhetetlen orvosi műszerekhez, melyek biztosítják a kellő, adott esetben
gyors beavatkozáshoz szükséges feltételeket újszülött osztályok, szülőszobák és az égési
sérültek ellátása;
rossz szociális helyzetben lévő balesetet szenvedett gyermekek megsegítéseanyagi, tárgyi
adományokka l, életfu nkcióit javító, seg ítő készü lékkel
fontos kőrházi osztályokat állami támogatás hiányában megmenteni abezárás elól;

.
.

o
o

;

Cél szerinti tevékenységrefelhasználható összeg: 4 852 296 Ft
Tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg: 0 Ft

A tárgyévben cél szerinti tevékenységrefelhasznált teljes összeg: 5 704 057 Ft
A tartalékolt teljes összeg: 0 Ft

.
.

Rossz szociális helyzetben lévő beteg gyermekek és csatádjuk részérenyújtottunk közvetlen
anyagi támogatás: 1 205 000 forint összegben.
Megelőzésben fontos tájékoztatók gyártása és terjesztése : 4 500 000 Ft

Fenntartási költségre felhasznált összeg
_

:

Tárgyévben működésre fordítható összeg: 2 079 555 forint.
lrodai fenntartásran adománygyűjtés céIjára fordított összeg: 1 227 694 forint

Gyermelcrnentő Al apítvány Közhasznús ági j el enté s
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3. Az alapítvány vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

A Gyermekmentő Alapítvány tárgyévben 12 095
ezer Ft eredményt realizált.
A tárgyidószakban felmerült ráfordítások nagyságrendje 27 918 ezer Ft,

-

A vagyon felhasználását a mérleg és az eredmény levezetés tartalmazza.

D. Saját tőke
l.

24 868

JEGYZETT TÓKE

300
12 473

lV. EREDMÉruyrnRrnlÉx

Vll. Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenvséoből

12 095
Előző

D. Saját tőke
l,

JEGYZETT TŐKE

évben

Tárgy évben

12773

24 868

300

300

9 699

12 473

2774

12 095

ll. JEGYZETT, DE MEG BE NEM F|ZETETT TŐKE
lll. TŐKETARTALÉK

lV. EREDMÉruyrnnrRlÉx

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

vl. ÉRTÉKELÉsl
TARTALÉK
Vll. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

A saját tőke 2008-ban:12733 ezer forint volt, 2009-ben: 24 868 ezer forintra nőtt.
Ez számszakilag: 12 095 forint növekedés, ami százalékban kifejezve: 95,3 százalékos növekedést

jelent.

Az eredménytartalék:
2008-ban: 9 699 ezer forint volt, 2009-ben: 12 473 ezer forintra nőtt.
Ez számszakilag: 2 774 ezer forint növekedés, ami százalékban kifejezve: 28,6 százalékos

növekedést jelent,
A tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 2008-ban: 2774 ezer forint volt, 2009-ben: 12 095
ezer forintra nőtt.
Ez számszakilag: 9 321 ezer forint növekedés, ami százalékban kifejezve: 336 százalékot jelent,

Olykor bennünk is felmerült a kérdés:Miért állt mellénk és miért részesítetteanyagi támogatásban a
112.000 illetve adója egy százalékának felajánlásával, további több ezel magyar állampolgár a
Gyermekmentó Alap ítványt?

A válasz egyszerű. Sokuknak nem volt nehéz meghozni a segítségnyújtó döntést, amikor gyermekek
életénekmegmentése volt a tét. Küldetésünknek érezzűk a komoly betegségekben szenvedők illetve
rossz szociális helyzetben lévő beteg gyermekeket ápoló családok támogatását. Egy-egy betegség
Gy e rm
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kialakulása akár az egész család megélhetésétveszélyeztetheti. Kiváltképp azokban az esetekben,
ahol a beteg gyermek egész napos felügyeletet igényel.
Ezt a magas szintűnek mondható eredményt a jövőben is szeretnénk fenntartani. Bízunk benne,
hogy pozitív gondolkodásunk, tenni akarásunk, és embertársainktól kapott anyagi illetve az adő 1
százalék felajántásból beérkező támogatottságunk továbbra is hozzá segít a beteg gyermekek
megmentéséhez.

4. cél szerinti juttatások kimutatása
A Gyermekmentő Alapítvány 2009-ben az alábbi cél szerintijuttatásokat nyújtotta:

.

A Gyermekmentó Alapítvány egyik fó tevékenységea rossz szociális anyagi helyzetben lévő,
illetve súlyos betegségben szenvedő gyermekeket ápoló családok közvetlen anyagi
támogatása 8 150 000 értékben

A Gyermekmentő Támogató Alapítvány vállalkozói tevékenységetnem végez.
Programjait, működését cégek, magánszemélyek adományából, és a felajánlott adó 1 százalékából
finanszírozza. A programokat, átadott eszközöket térítésmentesenbiztosítja a gyermekeknek,
családjaiknak, és a kórházaknak egyaránt.

5.

A

központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptó|, a helyi
a kisebbségi települési önkormányzattől, a települési önkormányzatok

önkormányzatiől,

társulásátó!, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A Gyermekmentő Alapítvány nem részesült a központi költségvetési szeMől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattől, a kisebbségi települési önkormányzattől, a települési
ön kormá

6.

összege,

n

yzatok

tá rsu

lásától,

m

indezek szerveitől kapott támogatásban.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg

Az alapítvány, és, illetőleg kezeló szervének (szervezetének) és felügyelő szervének elnöke és tagjai
munkájukért sem pénzt, sem egyéb jellegű juttatást nem fogadnak el, szabad akaratukból, jó
szívvel, önzetlen segító szándékkal végzik azt,
Vezető tisztségviselő nem részesült anyagi juttatásban.

7. Aközhasznú tevékenységrő! szóló rövid tartalmi beszámoló
Gyermekmentő Alapítvány 2004 óta nyújt segítségeta családoknak. Küldetése a komoly
betegségekben szenvedők illetve rossz szociális helyzetben lévő beteg gyermekeket ápoló családok
támogatása. Az alapítvány lehetőségeihez mérten megpróbál minden hozzá fordulónak segítséget

A

nyújtani a befolyó támogatásokból.
Valamint fontosnak tartja a betegségek megelőzését, a gyermekkőrházak műszerezettségét,és a
kórházi osztályok támogatását. A gyermekmentés számunkra a legfontosabb!
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2009-ben nagyobb hangsúlyt kívántunk fektetni a balesetek megelőzésére melynek jelentős része
a háztartásokban történik és egészen kicsi gyermekek szenvedik el, ami egy kis
odafigyeléssel elkerülhető.
Az Alapítvány nem végez gazdasági, vállalkozói tevékenységet.

otthon,

Az alapító okiratban
magánszemélyek,

a l a p ítvá

A

ny részére

megfogalmazott közhasznú tevékenységeket megalakulás óta
és cégek adományaiból, és a személyi jövedelem adó 1 százalékának az

tö rté n

ő fe

aj á n

ása bó l

fi n a n s

zír ozza.

családtámogatási, prevenciós programokat térítésmentesenbiztosítja a gyermekeknek és
l

l

i

családjaiknak.

2009- ben megvalósult tevékenységek:

A

Gyermekmentő Alapítvány közvetlen anyagi támogatást nyújt a nála regisztrált súlyos

betegségben szenvedő illetve rossz szociális helyzetben lévő gyermekek családjai számára.

Az alapítványhoz beérkező felkéréseknek, amelyek a célkitűzéseinek megfelelt mindig eleget

Az

tett.

alapítvány nevéből kifolyólag tizennyolc éven aluli, maradandó vagy súlyos betegségben

szenvedő illetve rossz szociális anyagi helyzetben lévő gyermekeket támogat,

Az

alapítvány tevékenységeiközül idén a családok támogatására fordította a legnagyobb

összeget, Azért tartja fontosnak ezt a támogatási formát, mert azokban a családokban ahol egy
komoly betegségben szenvedő gyermek van, ott többnyire nagy szükség van az anyagi támogatásra,
Azér1, kerülnek

ebbe a helyzetbe, mert általában az egyik szülő elveszíti az állását, ugyanis otthon

kell maradnia vagy rendszeres kezelésekre utaznia beteg gyermekével,

A jövedelemkiesés terhe

mellett,

a betegséggel együtt járó plusz költségek tovább nehezítik a

családok életkörülményeit. A beteg gyermekeket kontroll vizsgálatokra kell hordaniuk a szülőknek, és

az útiköltség nagyon sokba kerül. A vitaminok, a táplálék kiegészítők, a gyógyszerek, a gyógyászati
segédeszközök, illetve a megfelelő étrend biztosítása is rengeteg plusz kiadással jár,

A

szülőket

nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is megviseli a gyermekük betegsége.
Nagyrészt a kőrházakban ajánlanak minket a szülőknek, szájhagyomány útján illetve a honlapunk
segítségévelveszik fel velünk a kapcsolatot.

Az alapítvány a családtámogatással, valamivel könnyebb helyzetbe szeretné hozni az érintetteket,

ezzel is a beteg gyermekeken segítve, hogy fizikai fájdalmaik mellett megfelelő körülmények között
élhessenek.
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8. Köszönetnyilvánítás

A

Gyermekmentő Alapítvány ezúton fqezi ki köszönetét mindazoknak, akik támogatásra
érdemesnek tartották törekvéseinket, és az alapítvány tevékenységénekellátásához, céljainak
eléréséheza tárgyévben anyagi, szellemi, tárgyi, vagy más egyéb jellegű önzetlen segítséget
nyújtottak.
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