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1. A Gyermekmentő Alapítvány szerkezeti egységének, céljainak, működésének
bemutatása

Az a|apítvány céljai:

A Gyermekmentő Alapítvány 2004 óta nyújt segítséget a 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 gyermekkórházak műszerezettségét, és a
kőrházi osztályok támogatását. A gyermekmentés számunkra a legfontosabb!
2011-ben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a betegségek megelőzésére. Nem csak a már

kialakult betegségek gyógyítását támogatjuk, de a korai stádiumban történő kiszűrésre is akarunk
összpontosítani. Meggyőződésünk, hogy egy adott betegség megelőzése épp oly fontos, mint a
gyógyítás támogatása már meglévő betegség esetén,

A szervezet vezetése:

A szervezet vezetését, döntési struktúráját, képviseletét és a Gyermekmentő Alapítvány
tevékenységét az 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,
Az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a kuratórium, melynek vagyonkezelési döntéseinek
ellenőrzését a felügyelő bizotts ág végzi.

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 tevékenységét egyre többen
elérjük a kitűzött célokat.

Fog!alkoztatottak

ismerik el és csatlakoznak hozzá, hogy együttes erővel

A szervezetnél a foglalkoztatottak száma 2011-ben 0, azaz nulla fő volt.
A Gyermekmentő Alapítvány részére felajánlott támogatásokból nem költött alkalmazottak bérének
kifizetésére, Törekszik minél csekélyebb működési költség mellett ellátni a felvállalt feladatokat, Í9y

minél nagyobb összeget fordítva a cél szerinti tevékenységek megvalósítására.
Alapítván! létszámáf csakis a kuratórium tagjai, társadalmi szerepet magukra vállaló Önkéntes
személyek alkották, akik munkájukért sem pénzt, sem egyéb jellegű juttatást nem fogadnak el,

szabad akaratukból, segítő szándékkal végzik azt.

Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 1 138 Budapest, Párkány utca 33.
Levelezési címe. 1601 Budapest Postafiók82.
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A Gyermekmentő Támogató Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet
nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak
Alapítvány rövidített neve: Gyermekmentő 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 a közhasznú szervezetekről szóló 1997, évi CLV|.
tv. 26.§ c.) pontjának alábbi alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységet végzi:

. egészségmegőrzés, betegségmegelózés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

(c/l.pont),

. szociális tevékenység, családsegélés, időskorúak gondozása (c/2.pont),

o hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elósegítése (c/11.pont),

. tudományos tevékenység, kutatás (c/3. pont).

Az alapítvány végzés szerinti elsődIeges céljai:

. a gyermek intenzív, illetve a baleseti sebészeti osztályok műszerezettségének korszerűsítése
anyagi vagy tárgyi hozzájárulással (pl: csempe járőkő, gyógyászati segédeszközök stb.)

országos es megyei szinten segíteni az egészségügyi intézményekben történő betegellátást;

. hozziluttatni a nélkülözhetetlen orvosi műszerekhez, melyek biztosítják a kelló, adott esetben
gyors beavatkozáshoz szükséges feltételeket újszülött osztályok, szülószobák és az égési
sérültek ellátása;

. rossz szociális helyzetben lévé balesetet szenvedett gyermekek megsegítése anyagi, tárgyi
adományokkal, életfunkcióit javító,_segítő készülékkel;

. fontos kórházi osztályokat állami támogatás hiányában megmenteni abezárás elől;

. kutatások, vizsgálatok, elemzések szervezése, támogatása betegségmegelőzési és gyógyítás
fejlesztési célla|

Az AIapítvány vagyona:

Az Alapítvány nyitott.
Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az

Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja,
Az Alapítvány vagyona adományokkal gyarapíthatő, az adományozók belföldi, külföldi, magán-

és jogi személyek egyaránt lehetnek, forint illetve devizafelajánlóként.
Áz Alapítvány tárgyi, használati eszközökkel, szellemi javakkal, társadalmi munkával

támogatható.
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Az alapítvány vagyonának részévé válnak továbbá a közhasznú és egyéb cél szerinti
tevékenység esetleges bevételei, valamint az alapítvány gazdálkodási tevékenységének eredménye
és a pályázati források.

Az alapítvány nevében vagy javára történó adománygyűjtés csak az alapítvány képviseletére
jogosu lta k írásbe l i meg hatalm azása alapján végezhetó.

A célok megvalósítása érdekében az alapítvány teljes vagyona felhasználható.
A Gyermekmentő Alapítvány személyesen NEM gyűjt adományokat, így ezúton is kérjük,

senkinek ne adjanak pénzt, aki az alapítvány nevében kéri azt Önöktól!

Az Alapítvány jogállása:

Az alapínány közhasznú - jogi személy.

Az alapítvány ideológiai-, politikai elkötelezettség nélkül nyitott, közhasznú szolgáltatásait bárki
igénybe veheti.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és nem támogat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési
képviselői, megyei, fóvárosi ónkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

Az alapítvány gazdálkodása, a vagyonfelhasználás módja

. az szabadon rendelkezik és gazdálkodik az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

Az 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 értékpapírt nem bocsáthat ki, közhasznú
tevékenységet veszélyeztető hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást
hitelfedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat,

Az Alapítvány kezelő szerve:

Az Alapítvány kezelőszerve a 3 tagú Kuratórium, mely elnökból és további 2 tagból áll. A kuratórium

tagjait az alapítőjelöli ki. A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Elnök: Gombár Györgyi

Tagok: Radó Krisztina, Fábián Krisztina Tünde
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1 .1 . Számviteli beszámo!ó:

Az alapítvány alapításának éve: 2004

A számviteIi politika általános előírásai:

A beszámoló formája: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: Kettós könyvvitel

A könyvvitel i szo ! gáltatás i rá nyításáért, vezetéséért feIelős személy:

Neve: Szőke Viktória

Címe: 3035 Gyöngyöspata, Kettes patak u, 3.

Regisztrációs nyilvántartási száma:,l 80625

Vagyoni és pénzügyi jövedelmi helyzet:

Az év végén fennálló 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 Alapítvány

Alapítvány címe: 1 138 Budapest, Párkány u. 33.

közhasznú beszámoló

201 1.

üzleti évről

Kelt: Budapest, 2012.05.24.
a kuratórium elnöke

P,H,
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Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2011 .12,31 .

Közhasznú beszámoló M É ntEG E
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban
§or-
szam Előző év

Előző
évíek) Tárgyév

a. b. c cl. e.

01. A. Beíektetett eszközök 1 191 0 8 474

02, l. lMMATER|AL|S JAVAK

03, l m maieriális javak értékhelyesbítése

04, ll. TÁRGY| EszKÖzÖK 1191 8 474

05. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06, lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGY| ESZKÖZÖK

07, Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08. B. Forgóeszközök 79 7o4 0 136 478

09. l. KESZLETEK
10. ll. KÖVETELESEK 0 3

11. lll. ÉRTÉKPAPíRoK
12, lV. PENZESZKÓZÓK 79 704 136 475

13. C. Aktív időbeli e|határolások 0 1 702

14. ESZKOZOK OSSZESEN 80 895 0 146 654

Kelt: Budapest, 2012,05,24,
a kuratórium elnöke

P.H.
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Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2a11.12.31 .

Közhasznú beszámoló MÉRIEGE
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban
5or-
szam Előző év

Előző
év{ek)

Tárgyév

a. b. c. d. e.

15. D. Saját tőke 79 2o9 0 144 999

16, l. JEGYZETT TŐKE 300 300

17. ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM F|ZETETT TŐKE

18, lll. TŐKETARTALEK
19. lV. EREDMENYTARTALEK 24 567 78 910

20. V. LEKOTOTT TARTALEK
21. Vl. ERTEKELESl TARTALEK
22. Vll. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 54 342 65 789

23, V l l l . Tárgyévi ered m é n y v állalkozás i tevékenys ég ből 0 0

24. E. Céltartalékok 0 0

25. F. Kötelezettségek 1 686 0 1 655

26, l, HATRASOROLT KOTELEZETTSEG EK

27, ll. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 0 0

28, lll. RÖVlD LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSEGEK 1 686 1 655

29, G. passzív időbeli elhatárolások 0 0 0

30. FORRASOK OSSZESEN 80 895 0l 146 654

Kelt: BudapesI, 2012.05.24.
a kuratórium elnöke

P.H.



Statisztikai számjel

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2011,12,31

Közhasznú beszámoló EREDMENYK| M UTATASA

Kelt: Budapest, 201 2,05,24,

adatok E Ft-ban
l elel-
szám Előző év

Élőző
Árríak\ Tárgyév

e b. c. cl e.

A. összes közhasznú tevékenvséq bevétele 73 313 0 132 917

1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
2. Aktlvált saját teljesítmények értéke

3. Egyéb bevétel 73 307 0 129 069

ebből a kapott támogatás 73 307 0 129 069

a. Alapítótól

b. Központi költségvetésből

c. Helyi Onkorm ányzaIIől

d. Egyéb 73 307
,l29 069

Ebból 1%-os 71 436 12B 471

4. Pénzügyi m űveletek bevétele 6 3 B4B

5. Rendkívüli bevételek
ebbőI a kapott támogatás 0 0 0

a. Alapítótól

b. Központi költségvetésből

c. Helyi Onkorm ányzallől

d. Egyéb

6. Iagdíjból származó bevétel

B. vállalkozásl tevékenyséq bevétele
c. osszes bevétel 73 313 0 132 917

D. közhasznú tevékenyséq ráíordításai 18 971 0 67 128
Anyagjellegű ráfordítások 8 391 21 875
Személyi jellegű ráíordítások

Értékcsökkenési leírás 690
,l 007

Egyéb ráfordítások 9 B90 44 121

Pénzügyi m űveletek ráfordításai 125

Rendkívüli ráíordítások

E. Vá!lalkozási tevékenység költségei 0 0 0

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jelleg ű ráf ordítások

Ertékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Rendkívüli ráíordítások

F. Osszes ráíordítás 18 971 0 67 128

G. ADOZAS ELOTTI EREDMENY 54 342 0 65 789

H. Adóíizetési kötelezettséq 0 0

rARGYEVI VALLALKOZASI EREDMENY 0 0 0

J. rARGYÉVI KÖZHASZNU EREDMENY 54 342 0 65 789

P.H.
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Számvite!i politika fóbb vonásai:

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések:

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az
adottságai nknak, körülményeinknek leg inkább megfelelő, a törvény vég rehajtásának
módsze reit, eszközeit meg h atá r oző számvitel i po l iti ká n kat.
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós
összképet adó információs szolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat,
követel ményeket f ogalmazza meg.

A beszámolási forma:
A társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
A mérleg ,,A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmaljelölt tételeket tartalmazza.
Az eredmény-kimutatása: összköltségeljárással készült, formája:,,A" változat.
Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

A.b.e-szén"g!p.k-e.szííé-s.évp-!.K.app.s-.o.\a!p-sidóp-an!.o_K;

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
A mérleg fordulónapja,.2011. december 31.
A mérlegkészítés időpontja: 2011. május 24.

A. b.e s z á n q l ó .k é. s z ! !é_sQ,..a.lé í r.á § a ;,

A beszámoló nyelve: magyar
Aláíró: Gombár Györgyi

A.k§_nyvypz_qtés..ngdja..é.s_.a.k§.nywp_z_etés.sp.t kap.c.s.q!aíps..!dé.p.gntak;

Az alapítvány a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól,
továbbá a gazdasági műveletekról folyamatos nyilvántartást vezet, a kettős könyvvezetés keretében
biztosítja, iogy azeszközökben és a forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelóen,
folya matosan, zárt rend szerben, átteki nthetóe n kerü ljenek bem utatásra.

A. b_e.sz é n q l ó. K Q zz é í.é.t p l e ;
Aközzétételi kötelezettséget az alapítvány a hivatalos, általa szerkesztett honlapján történő
megjelenítéssel, illetve az Országos Bírósági Hivatal felé történő megküldésével teljesíti.

A.szé.nv!!-e-l j..a!ap_e!v.ek.é.ryény.es.ííé.sp;.

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 értékelés elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben
elve; a lényegesség elve; a világosság elve; a költség-haszon összevetésének elve.
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.9-sszef.asqnlííh.até-s.ég..biz.tp.s-ítása.;
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

.A".s..z-á.ny!!p.li.rendé.rt.f p_lelós..sz.e.né_ly";

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Szőke Viktória
Nyilvántartási száma: 1 80625

K§:n yy! z s s é la t i k§.t e ! p z _e_tt s é.g ;
A beszámolóra vonatkozóan nincs könywizsgálati kötelezettségünk.

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontiai:

..1...Az..9.s.z-K.QzQ!s..b.esp_rg!é.s.ána.K..§zenpq!].tjai;
Az alapítvány a számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközókközé sorolja
azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységét tartósan legalább egy éven túl szolgálják;
A forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják.
Használatbavételkor az alapítvány az eszközöket egyedileg, várható felhasználási idejük szerint sorolja
be, mérlegkészítéskor ezt minden évben felülvizsgálja

2-..A.f pré.s-aK.B-e.§.ar..o"!ásénaK.sz.Q.np.a.níja.i;

Az alapítvány a SZT előírása szerint a saját forrásokat_a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre
bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, az idegen forrásokat_a külső

természetes- és jogi személyektól(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 QzQ k..é-rí é-K.e l é s p. ;

A) A bekerülési érték :
Az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül

. felmerülő kiadások;

. nem pénzbeli betétenként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában
megjelölt érték;

. saját előállításkor a közvetlen költségek;

. térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

. ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

. speciális elszámolást igényelnek az érlékpapírok egyes változatai,
B) Az étlékcsökkenés leírás módszerei:
A tervezett ÉCS leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök

. aktivált értéke;

. aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsot alkalmazva, lineáris módon;

. azalapítvány a kis értékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, elóállítási érték alatti eszköz értékét
használatbavételkor egy összeg ben,
C) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
Akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan
(két egymást követő mérleg-fordulónapon fennáll) és jelentősen
(készlóteknél25%-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel2%-a) magasabb,
mit a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt

feleslegessé vált, megrongálódott;
Kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értókvesztés visszaírása is lehetséges
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a könyv szerinti érték összegéig.

4...A.z-.ak!.íu.é..s-pa.s..s.zív..idób-e.lie!h.a.tárqlésp-K.
A) Aktív idóbeli elhatárolások
Bevételek, melyet a mérleggellezárl időszakra vonatkozik, de csak a mérlegforduló napja

o után esedékesek.
o költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
. a véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett

ta rtozásátvál lalás összege.
. többlet kötelezettségek (pl.: váltótaríozás kamata) miatti összegek.

B) Passzív időbeli elhatárolás
. bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik.
o költségek, ráfordítások, melyek a mérlegeléssel lezárlévet terhelik, de csak a mérleg

fordulónapja után merülnek fel,
. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
o A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismerté vált, lezárt évet
o terhelő kötelezettségek.
o költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel,

ráfordítással még nem ellentételezett összege.
. Rendkívül bevételként elszámolt halasztott bevételek.

1. Kiegészítések a számviteli beszámo!óhoz

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi-
és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat,
ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

2. A költségvetési támogatások fe!használása

Gyermekmentő Alapítvány Közhasznúsági jelentés 20] ].



LOKoz
KözIemény

az adőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részéye átutalt összeg felhasználásáról

[A személyijövedelemadónsgislí6íl,{rriíí§í r $?3ííJi::§§:e"rszerinti 
Íelhasználásáról szóló

A kedvezményezett azonosító adatai

!_{

a
,Fa
z
o
N

Kedvezményezett szervezet adószáma ErErrEEr _ E _ EE
Neve:

Gyermekmentő Támogató Alapítvány

Székhelye: EErr Budapest, párkány u.33.

N

a
.Fa
oz
o
N

Szervezetiíormáia: P
Bírósági nyilvántartási száma: 9149

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
Képviselője: GombárGvörqvi

Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja:

01.a gyermek intenzív, iltetve a baleseti sebészeti osztályok műsz.korszerűsítése

02. úiszülött osztátyok, szü!őszobák és égési sérültek ellátása

03. rossz szociális helyzetben lévő, ba|ésetet szenvedett gyermekek me9se9ítése

0a.fontos kórházi osztályok támogatása, a bezárásuk megelőzése érdekében

m

a

Kizárólaga személyi jövedelemadó meghatározott_részének az adózó rendelkezése szerinti felhaSZnálásáról SZÓló- -'1996.evi 
Öxxvl.törvény4.§il)bekezdésa)pontjaszerintiSzervez.etekesetébenkell kitÖlteni,

abban az esi:tben,'há a szervezei iendélkezik közhasznúsági fokozaital!

.fi | Xozrrasznúsági fokozata:
ol
6 | xornu..núsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma:

"lEEEE-EE-EF]

n
Az adóhatóság által hibásnak minős

O
Közlemény jellege: rEEErrEErE

Kitöltő v erziő;2.42,0 Nyo mtatvány ve rzi ó : 1. 0 Nyo mtatva : 20L2.05.28 14.40.39



10Koz_o1 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezménvezett

r észére átutalt összeg fel használásáróÍ

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támogató Alapítvány

Adószáma: EEEEEEEE _E _EE

Az átutalt összeg tárgyévi* íe l használ ásár a vo n atkozó adato k
*Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptártgíálL,,i[iTii}i#r#?#,T,ann'1*,[i.J'ái,i"iiál3J!?fá.,.,be kellvenni azt aZ ÖSszeget is,

(AZ adatokat íorintban kel'

07 (A) A rendelkező évben juttatott összeg: 69 936 480 
",,*

02 (A1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg (A*0,3): 20 980 944 "*,
03 (A2) Ebből a tárgyévben működésre íelhasznált összeg (A2<=A1), t7 58L 328 t,*.

04 (A3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevókenységre felhasznált összeg; 34 667 618 
".,*

05 (A4) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3): L7 687 534 
",.,

0tj

07

08

09

(A5) A tartalékolás célja:

rossz szociális helyzetben lévő, beteg qyermekek támogatása

10 (A6) A tartalékolás időtartama: E*
77 (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg: 5 035 156 ,,,*

12 (B1) Ebből a tárgyéVben működésre fordítható összeg: 3 953 .,,,
].3 (B2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (B2<=B1), 3 953 ",.,
1,4 (B3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 5 031 203 

",m,
]-5 (B4) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B2-B3): 0 ro.int

16

L7

18

19

(B5) A tartalékolás célja:

20 (B6) A továbbtartalékolás idótartama: !u"
27 Ó A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

22 (C1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

23 (C2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (C2<=C1):

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

25 (C4) Ebből tovább tartaléko|t összeg (C-C2-C3):

26
27

28

29

(C5) A tartalékolás célja:

30 (C6) A továbbtartalékolás időtartama: !u"
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LOKoz-02 Közlemény
az adőző rendelkezése szerint a kedvezménvezett

részér e átutalt összeg fel használásáróÍ

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támogató Alapítvány

Adószáma: EEEEEEEE _E _EE

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
*Tárgyévnek a rendelkező éVet kovető naptárHíá1!,f[Tii:i,i"r#?#|.T,i.líi'r,i,íir/'á,.":"iiá*j!rJr"l.rrbe kellvenni azt aZ ÖSSZeget iS,

(AZ adatokat forintban kelI

31 (D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

32 (D1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:
33 (D2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (D2<=D1):

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

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

Jb E A tárgyévben felhasznáIható teljes összeg (A+B+C+D): 7497L636 ",,,a7 (E1) Ebből a tárgyéVben működésre íordítható teljes összeg (Al+Bl+Cl+D1): 20 984 897 
".,,

3B (F) A tárgyévben felhasznált íel/es összeg; 57 284102 ,.,,",

39 (F]-) A tárgyéVben működésre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2): 17 585 28L .,-,

40 (F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3): 39 698 821 
",*,

41 (F3) A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+C4): L7 687 534 ".,,
42 (Fa) Már fel nem használható összeg (D4);

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése
(max. 8a0 karaktel)

01-, rossz szociális helyzetben lévő, beteg gyermekek támogatása, megsegítése

02, teleíonszámla

03, szórólapok,reklámanyagokkészítése,postázása

04, rendezvények szervezése rossz szociális helyzetben lévő gyermekek részére

05, laboratóriumivizsgálatok,kutatásoktámogatása

06.

07.

08.

09.

]-0.

Kitö ltő v erziő z2.42.0 Nyo mtatvány verzi ó : 1.0 Nyo mtatva : 20L2.05.28 t4.40.40



Közhasznú célú működésre kapott támogatás.

Az Alapítvány az adőfizető állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból201O-ben,
69936 480 Ft-ot kapott. Ezt az összeget 2010, október 1-től 2011. október 1.-ig használta fel a
létesítő okiratban megjelölt céloknak megfelelően a kuratóriumi döntések alapján,

Az Alapítvány az adófizető állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %o-ből

2011.-ben 129 921 899Ft-ot kapott. Ézt az összeget 2011. október 1-től 2012. október 1.-ig
használja fel a létesítő okiratban megjelölt céloknak megfelelóen a kuratóriumi döntések
alapján.

. kutatások, vizsgálatok, elemzések szervezése, támogatása betegségmegelőzési és
gyógyításfej lesztés i cél lal.

. a gyermek intenzív, illetve a baleseti sebészeti osztályok műszerezettségének korszerűsítése
anyagi vagy tárgyi hozzájárulással (pl: csempe járókő, gyógyászati segédeszközök stb.)
országos és megyei szinten segíteni az egészségügyi intézményekben történó betegellátást;

. hozzájuttatni a nélkülözhetetlen orvosi műszerekhez, melyek biztosítják a kelló, adott esetben
gyors beavatkozáshoz szükséges feltételeket újszülött osztályok, szülőszobák és az égési
sérültek ellátása;

. rossz szociális helyzetben lévő balesetet szenvedett gyermekek megsegítése anyagi, tárgyi
adományokkal, életfunkcióit javító, segító készülékkel;

. fontos kórházi osztályokat állami támogatás hiányában megmenteni abezárás elől;

Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 34 667 618

Tárgyévet megelőzó évben tartalékolt összeg: 5 035 156

Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 5 031 203

A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg: 39 698 821

A tartalékolt teljes összeg: 17 687 534

. Rossz szociális helyzetben lévő beteg gyermekek és családjuk részére nyújtottunk közvetlen
anyagi támogatás 2 420 000 forint összegben.

. személygépjármű vásárlása rossz szociális helyzetben lévó beteg gyermekek családjának
látogatására, környezettanulmány készítésére, eszközök szállítására, kórházlátogatásokra
8 093 950 forint értékben.

. Mikuláskor gyümölcsöt, ajándékcsomagokat és szaloncukrot osztott szét az alapítvány a
beteg gyerekeknek 145 075 Ft értékben

. kőrházből hazatérő beteg gyerekeknek steril szoba és élhetőbb környezet kialakítása 607 296
Ft értékben

. 2011-ben Dr. Büki György által vezetett munkacsoport ,,Ételintolerancia vizsgálat autista
gyermekekben ,, címmel klinikai vizsgálatot indított a Heim Pál Kórház Autizmus
Szakrendelésének betegein 6 720 000 Ft értékben

. az alapítvány megfinanszirozta a Genarra Microrray 200+ fehérjechip alapú kvantitatív
laboratóriumi ételintolerancia vizsgálatol 21 7 12 500Ft értékben
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Fenntartásl költségre felhasznált összeg:

- Tárgyévben működésre fordítható összeg: 20 980 944 forint.
_ lrodai fenntartásra, adománygyűjtés céljára fordított összeg: 17 581328 forint

3. Az alapítvány vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

A Gyermekmentő Alapítvány tárgyévben 65 789 ezer Ft eredményt realizált,
A tárgyidőszakban felmerült ráfordítások nagyságrendje 67 128 ezer Ft.

- A vagyon felhasználását a mérleg és az eredmény levezetés tarlalmazza.

D. Saját tőke 144 999

l. JEGYZETT TŐKE 300

lV. EREDMÉruyrnRrnlÉx 78 910

Vll. Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenvséoból

65 789

Előzőévben Tárgyévben

D. Saját tőke 79 209 144 999

l, JEGYZETT TÓKE 300 300

ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM F|ZETETT TÓKE

lll. TŐKETARTALÉK

lV EREDMÉNyrnnrnlÉx 24 567 78 910

V. LEKÖTÖTT TARTALEK

vl. ÉRTÉKELÉsl TARTALÉK

Vll. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbő| 54342 65 789

A saját tőke 2010-ben. 79 209 ezer forint volt, 201 1-ben: 144 999 ezer forintra nőtt.

Ez számszakilag: 65 790 ezer forint növekedés, ami százalékban kifejezve: 83 százalékos
növekedést jelent,

Az eredménytartalék:
201O-ben: 24 567 ezer forint volt, 2011-ben: 78 910 ezer forintra nőtt.

Ez számszakilag: 54 343 ezer forint növekedés, ami százalékban kifejezve: 221 százalékos
növekedést jelent.

A tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységból 201O-ben: 54 342 ezer forint volt, 2011-ben: 65 7B9

ezer forintra nőtt.
Ez számszakilag: 11 447 ezer forint növekedés, ami százalékban kifejezve.21 százalékot jelent.

olykor bennünk is felmerült a kérdés: Miért állt mellénk és miért részesítette anyagi támogatásban a

112.000 illetve adója egy százalékának felajánlásával, további 20.000 magyar állampolgár a

Gyermekmentő Alapítványt?

Gyermekmentő Alapínány Közhasznúsági jelentés 20] ].



A válasz egyszerű. Sokuknak nem volt nehéz meghozni a segítségnyújtó döntést, amikor gyermekek
életének megmentése volt a tét. Küldetésünknek érezzük a komoly betegségekben szenvedők illetve
rossz szociális helyzetben lévő beteg gyermekeket ápoló családok támogatását. Egy-egy betegség
kialakulása akár az egész család megélhetését veszélyeztetheti. 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 felajánlásból beérkező támogatottságunk továbbra is hozzá segít a beteg gyermekek
megmentéséhez.

4. cél szerinti juttatások kimutatása
A Gyermekmentő Alapítvány 2011-ben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

. A Gyermekmentő Alapítvány egyik fő tevékenysége a rossz szociális anyagi helyzetben lévő,
illetve súlyos betegségben szenvedó gyermekeket ápoló családok közvetlen anyagi
támogatás a 2919000 Ft értékben

. 2011-ben Dr. Büki György által vezetett munkacsoport,,Ételintolerancia vizsgálat autista
gyermekekben ,, címmel klinikai vizsgálatot indított a Heim Pál Kórház Autizmus
Szakrendelésének betegein 6 720 000 Ft értékben

. azalapítvány megfinanszírozta a Genarray Microrray 200+ fehérjechip alapú kvantitatív
laboratóriumi ételintolerancia vizsgálatot rossz szociális helyzetben lévő gyerekek részére
31 350 000 Ft értékben

o Gyereknapi zenés ünnepséget tartott a szegedi Gyermekklinika beteg gyermekei részére
180 000 Ft étlékben

. kőrházból hazatérő beteg gyerekeknek steril szoba és élhetőbb környezet kialakítása,
szőrakoztató eszközök vásárlása részükre 607 296 Ft értékben

o otthon steril környezetben lévő beteg gyerek tanulmányainak elósegítéséhez laptop 74 900 Ft

értékben

. személygépjármű vásárlása rossz szociális helyzetben lévő beteg gyermekek családjának
látogatásár, környezettanulmány készítésére, eszközök szállílására, kórházlátogatásra és
annak egyéb fenntartási költségei tárgyévben 8 728 699 Ft értékben

. beteg gyermek otthoni környezetben való gyógyulásához orvosi műszerek és a látogatás
során részére vitt ajándék 1 15 012 Ft értékben

A Gyermekmentő Támogató Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végez.
Programjait, működését cégek, magánszemélyek adományából, és a felajánlott adó 1 százalékából
finaÁszírozza. A programokat, átadott eszközöket térítésmentesen biztosítja a gyermekeknek,

családjaiknak, és a kőrházaknak egyaránt.
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5. A központi költségvetési szervtő!, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattől, a kisebbségi települési önkormányzattől, a teIepülési önkormányzatok
tá rs u Iásától, m i ndezek szerveitől ka pott támogatás mértéke

A Gyermekmentő Alapítvány nem részesült a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
ön kormá n yzatok tá rsu lásától, m i ndezek szerve itől kapott támog atásba n.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetŐleg
összege.

Az alapítvány, és, illetőleg kezelő szervének (szervezetének) és felügyelő szervének elnöke és tagjai
munkájukért sem pénzt, sem egyéb jellegű juttatást nem fogadnak eI, szabad akaratukból, jó
szívvel, önzetlen segító szándékkal végzik azt,
Vezetó tisztségviselő nem részesü!t anyagi juttatásban.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartaImi beszámoló

A Gyermekmentó Alapítvány 2004 óta nyújt segítséget a 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 megelózését, a gyermekkórházak műszerezettségét, és a
kórházi osztályok támogatását. A gyermekmentés számunkra a legfontosabb!
2011_ben nagyobb hangsúlyt kívántunk fektetni a betegségek megelőzésére. Nem csak a már

kialakult betegségek gyógyítását támogatjuk, de a korai stádiumban történő kiszűrésre is akarunk
összpontosítani. Meggyőződésünk, hogy egy adott betegség megelőzése épp oly fontos, mint a
gyógyítás támogatása már meglévő betegség esetén.

Az Alapítvány nem végez gazdasági, vállalkozói tevékenységet.
Az alapító okiratban megfogalmazott közhasznú tevékenységeket megalakulás óta
magánszemélyek, és cégek adományaiból, és a személyi jövedelem adó 1 százalékának az
a lap ítvány részére törté nő felaján lásai ból fi na ns zir ozza.
A családtámogatási, prevenciós programokat térítésmentesen biztosítja a gyermekeknek és
családjaiknak.

201 1 - ben megvaIósu lt tevékenységek:

. A Gyermekmentő Alapítvány egyik fő tevékenysége a rossz szociális anyagi helyzetben lévő,
illetve súlyos betegségben szenvedó gyermekeket ápoló családok támogatása. Nagyon sok
beteg gyermek családját támogatja az alapítvány rendszeresen. Az anyagi támogatás nagyon
fontos ezeknél a családoknál, hiszen legtöbb esetben az egylk szülő tud csak munkát vállalni,
mert a másik szülőnek a beteg gyermekét kell ellátnia. A súlyos betegségek általában plusz
anyagi költségekkel is járnak, mint például a gyógyszerek, a kezelések, az utazások a

kórházakba, és az otthonukban a megfelelő körülmények biztosítása, A közvetlen anyagi
támogatás által amit a Gyermekmentő Alapítvány nyújt részükre, a beteg gyermek számára
biztosítani tudják a gyógyulásához, vagy életben maradásához
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szü kséges fe ltételeket.

A Gyermekmentő Alapítvány egy magas környezetvédelmi követelményeknek megfelelő ultra
alacsony CO2-kibpcsátású és kedvező fogyasztásu személygépjármü vásárlása mellett
döntött 2011-ben, mert számos teendőt nem tudott kivitelezni személygépjármű hiányában"
A támogatásban részesitett beteg gyermekeknél így lehetöség nyílt környezettanulmány
készítésére, hogy a támogatási kérelemben megfogalmazott körülmények a valóságnak
megfelelnek-e, igy a támogatásokat garantáltan a megfelelő helyre tudjuk eljuttatni kizárva a
visszaélések lehetőségét. A kórházlátogatások, a szükséges műszerek-eszközök, illetve a

beteg gyerrnekek családjának vásárolt ajándékok, adományok országos szintű kiszáilítása
ezáltal megoldottá vált.

A súlyos, krónikus betegségben szenvedő gyermekek gyógyulása érdekében folytatott
kezelések gyakran nagyon legyengítik az immunrendszert, ezér1a legcsekélyebb kórokozók,
baktériumok is potenciális veszélyt jelentenek szervezetük számára, ami adott esetben
végzetes is lehet. A legyengült immunrendszerű kórházból hazakerülő beteg gyermek
otthonában elengedhetetlen egy steril szoba kialakítása, Ez a felújítás nagy anyagi
megterhelést jelent a családoknak, sokan nem is tudják kivitelezni. Az alapítvány fontosnak
tartja, hogy támogassa a nehéz anyagi helyzetben lévő, súlyos betegségben szenvedő
gyermekek felépülését így a rászoruló családok otthonában történő steril környezet
kialakítását, ezzel megteremtve a felépülés alapvető feltételeit.

A 2Oo4 óta működő Gyermekmentő Alapítvány közhasznú tevékenységei közé tartozik az
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
illetve a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elósegítése,
2O11-ben a Dr. Büki György által vezetett munkacsoport ,,Etelintolerancia vizsgálata autista
gyermekekben" címmel klinikai vizsgálatot indított a Heim Pál Kőrház Autizmus
Szakrendelésének 3-10 év közötti betegein. A vizsgálat célja kétféle módszerrel
(FoodDetective gyorsteszt és Genarrayt Microarray 200+ kvantitatív mérés) történő lgG
vizsgálatokkal kimutatott táplálék allergének figyelembevételével megtervezett eliminációs
diéta hatékonyságának vizsgálata. Amennyiben az így alkalmazott objektív vizsgálatokon
alapuló diéta hatékonyabbnak bizonyul a viselkedési tünetek enyhítésében az érintett
gyermekeknél, mint a hagyományosan alkalmazott tapasztalati (ex iuvantibus) kezelés, ÚgY

létjogosultságot nyer ezen módszerek alkalmazása az adott betegcsoport kezelésében és
életm inőségének javításában.
Az Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében az autista gyermekeket érintő gyógyító és
rehabilitációs tevékenységek fejlesztését célzó fenti kutatást támogatásra alkalmasnak találta.

2011-ben nagyobb hangsúlyt kívántunk fektetni a megelőzésre. Nem csak már a kialakult
betegségek gyógyítását támogatjuk, de a korai stádiumban történó kiszűrésre is
összpontosítunk. Meggyőződésünk hogy egy adott betegség megelőzése épp oly fontos, mint

a gyógyítás támogatása már meglévő betegség esetén,
Al élelintolerancia számos gyermekkori betegséget és problémát okozhat, ilyenek

például a hiperaktivitás, figyelemhiány, tanulási nehézségek, bórproblémák,
középfülgyulladás, hasi fájdalmak és elhízás, ráadásul ezek egyre gyakrabban fordulnak elŐ.

A gyermekeknél az ételintolerancia és ételallergia tünetei hasonlíthatnak egymásra. A
leggyakoribb tünetek:

- orrfolyás,orrnyálkahártyagyulladás
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- kiütések és egyéb bőrproblémák
- ekcéma
- gyomorfájás vagy hányás
- hasmenés
- székrekedés
- alhasi görcs és fájdalom
- általános gyengeség és fáradtság

Az étel-intoleráns gyermek immunrendszere az ételt kórokozónak érzékeli és antitestet termel
ellene. Az lgG antitestek az étel allergénekkel komplexet alakítanak ki, melyek a szeNezet különböző
helyein lerakódva gyulladást okoznak és károsítják a szöveteket.
Az lgG antitest termelődést kiváltó ételreakciót ételintoleranciának nevezzük, megkülönböztetve a
klasszikus, gyors lefolyású és heves lgE antitestet termelő ételallergiától. Ételallergia esetén a
tünetek röviddel az étkezés után jelentkeznek, míg ételintolerancia esetén a tünetek jóval később
jelentkeznek. A tünetek lassú kialakulása miatt FOODTEST nélkül nehéz meghatározni, hogy mely
ételek okozták az intoleranciát.

Az ételintolerancia gyermekeknél előfordulhat ritkán és gyakran fogyasztott ételeknél egyaránt. A
gyermekkori betegségek megelőzésére, illetve a már meglévő tünetek kiváltó okának
megállapítására a FOODTEST ételintolerancia mérés a legalkalmasabb. Az ételintolerancia mérés
eredménye alapján kialakítható a megfelelő étrend, mellyel a betegség és kellemetlen tünetei
megszüntethetők. Ezért döntött úgy a kuratórium hogy a szociálisan rászoruló gyermekek részére
megfinanszírozza a Genarrayt Microarray 200+ fehérjechip alapú kvantitatív ételintolerancia
vizsgálatot, valamint az orvosi tanácsadást.

8. Köszönetnyilvánítás
A Gyermekmentó Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik támogatásra
érdemesnek tartották törekvéseinket, és az alapítvány tevékenységének ellátásához, céljainak
eléréséhez a tárgyévben anyagi, szellemi, tárgyi, vagy más egyéb jellegű önzetlen segítséget
nyújtottak.
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