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K6rh6zban fekv6 orvosi szempontb6l kritikus 6llapotti

szakszerti 6pol6sanak, gondoz6s6nak 6s nevel6s6nek anyagi

1.1. A Kritikus Allapotri Gyermekek6rt Alapitvfiny bemutatAsa:

A Baloldali Ifiirs6gi T6rsul6s 1994-ben alapitoffa.

Az Alapitv6ny c6lja:
Az ESZSZK Szent Lhszl6
gyermekek gy6gykezel6s6nek,
felt6teleihe z ho zzi$ itrulis;
az eglszsdgileg kritikus Sllapotri gyermekek kezel6s6t, gondoz6s6t 6s nevel6set vegz6

int6zm6nyek, szervezetek, mozgalmak tSmogat6sa;

a t6rsadalom 6rdek6rv6nyesit6si rendszereiben a kritikus 6llapotri gyermekek 6rdek6nek

k6pviselete , s az elthez sziiks6ges anyagi felt6telek biztosit6s6ban kozremriktid6s.

Szdkhelye: 1097 Budapest Albert Fl6ri6n u. 5-7

Honlapj6nak cime: www. ka gts a. hu

1.2. Az iizleti 6vi gazdhlkodfs kiiriilm6nyei

Jelen besz6m o16 a2020. janu6r 0 1 - 2020. december 3 1 kozotti gazd6lkod6si id6szakot oleli fel, a mdrleg

fordul6napja 2020. december 31.

M6rlegkdszit6s idopontj a: 2021. 6prilis 14.

1.3. A beszimolti kdzremiikdd6i

A besz6mol6 elk6szit6s6vel, a szrimviteli feladatok ir6nyit6s6val megbizott szemdly merlegkdpes

konyvel6i kepesit6ssel bir, a nyilv6ntart6sba v6teltv69zo szewezet 6ltalvezetettkonyvviteli szolg6ltat6st

v1gzok nyilv6ntart6s6ban szerepel, a tev6kenys6g eIl6t6s6ra jogosit6 engeddllyel (igazolvSnnyal)

rendelkezik. A beszSmol6 elk6szitds66rt felel6s szem6ly neve, cfme, regisztr6ldsi szilma:

N6v: Atoln6 Kovilcs Agnes
Regisztr6ci6s sz6m: I 82033

Kur6tor Kft.
1054 Budapesf Ttik<iry u. 3.

Ad6sz6m: 1023 5856-2-41

beszrimol6j6t (a m6rleget, az eredmdny-
felttintetds6vel az Alapitv6ny kdpviselet6re

t6rgydvi besz6mol6 szab6lyszenis6g6t,

1.4. A beszfmol6 al6ir6ja

A Kritikus Allapotri Gyermekek6rt Alapiw6ny sziimviteli
kimutat6st 6s a kiegdszit6 mell6kletet) a hely 6s a keltezds

jogosult kurat6riumi elnok Dr. Ujhelyi Eniko iriaal6.
Az Alapitv6ny legfobb ir6nyit6 szerv6nek dontdse drtelmdben a

megbizhat6s 6git es val6dis6g6t kdnyvvizsg6l6 nem ellen6rizte'
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2. A szdmviteli politika alkalmazrflsa

2.1. A kiinywezet6s m6dja

Az Alapitv6ny kdnyveit magyar nyelven, a kett6s kdnywitel elvei 6s szab6lyai szerint vezeti. A
szfmviteli inform6ci6s rendszer kialakitfsa 6s mtikddtetdse, a besz6mol6 tisszeillit6sa megbizott kiils6

szolg6ltat6 feladata.

2.2. Akiinywezet6s 6s a beszimol6 p6nzneme

A krinyvek vezet6se magyar forintban tdrtdnik, a beszrimol6ban az adatok elt6r6 jel6l6s hiany6ban ezer

forintban keriilnek feltiintetdsre. A nem forintra sz6l6 eszkdzdk, forr6sok 6rt6kel6s6t az MNB 6ltal kdzdlt

dev izaarfo lyamon hajtj a v6gre.

2.3. Alkal mazott szimviteli szabf lyok

Jelen besz6mol6 a hat6lyos magyar sz6mviteli el6ir6sok 6s az Alapiwr{ny 6ltal kialakitott sz6mviteli

politika szerint keriilt dsszedllit6sra, a tdrv6ny el6ir6sait6l val6 eltdrdsre okot ad6 kdriilmdny nem meriilt
fel.
Az Alapitv6ny sz6mviteli politik6jSt azizletitevdkenys6g figyelembev6tel6vel a sz6mviteli ttirvdnyben

el6in aiapelvek 6s 6rt6kel6si m6dok, azamortizhci6s elszrimol6sra 6s 6rtdkvesztdsre vonatkoz6 szab6lyok

6s c6ltartal6k kdpz6si el6ir6sok alapjdn alakitotta ki.
Az Alapiw6ny asziimviteli politik6jfban, a m6rlegben szerepl6 tdtelek 6rt6kel6si szabilyait a kovetkez6k

szerint rdgzitelte.
A befektetett eszkozdket 6s forg6eszkdzdket - a sz6mvitelrdl sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6ny (tovribbiakban

Sztv.) foglaltak figyelembev6teldvel - a47-51. $ szerinti bekeriildsi drt6ken drtdkeli, csdkkentve aztaz

52-56. g szerint alkalmazott leir6sokkal. A 200.000,- Ft egyedi beszerzdsi 6rt6ket meg nem halad6 titrryi
eszkcizciket, tizembe helyezdskor azonnal egy <isszegben 6rt6kcsokkendsk6nt szdmolja el.

A kovetel{seket 6rtdkvesztdssel csokkentett, illetve az 6rt6kveszt6s visszairt osszeg6vel ndvelt
kdnyvszerinti 6rtdken 6rt6keli.

2.4. A szrimviteli politika trlrgy6vi vf ltozisa

A targydvben az Alap iviny sz6mviteli politik6j6ban olyan v6ltoz6s nem tdrt6nt, amely a val6s 6s

megbizhat6 kdp megit6l6s6t 6rdemben befoly6solta volna.

2.5.lJzleti jelent6s

Az Alapitvfny ilzleti jelent6s k6szit6s6re nem kdtelezett.

2.6. Jelent6s 6s nem jelent6s dsszegii hibik 6rtelmez6se

Jelent6s dsszegiinek min6siil az :drzleti 6vben felt64 egy tizleti 6vre vonatkoz6 hibdk hat6sa, ha a saj6t

toke villtozfusai abszohit 6rt6k6nek egyiittes osszege a vizsg6lt iizleti 6vre k6szitett besz6mol6 eredeti

m6rlegfodsszegdnek zyo-At, de legal6bb az I MFt-o! vagy ennek megfelel6 devizacisszeget meghaladja.

Ebben az esetben a feltitt hibfk hatdsa a t6rgy6vi besz6mol6ban nem a tirgyfvi adatok k<izdtl hanem

elktiliinitetten elozo 6vek m6dosit6sak6nt keriil bemutat6sra.

Nem jelent6s iisszegii
A sz6mviteli elsz6mol6s szempontj6b6l nem jelent6s dsszegti a

6v6ben, a ktil<inb<iz6 ellen6rzdsek sor6n, egy adott 6vet 6rint6en,
hib6k 6s hibahat6sok - eredm6nyt, saj6t t6k6t ndvel6-csdkkentS-
fiiggetlen) dsszege nem haladja meg az 1 milli6 forintot.

hiba, ha a hiba feltar6sanak
6venk6nt kiilcin-ktildn feltrlrt
6rt6k6nek egyiittes (el6jelt6l
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2.7 . Lelthrozisi szabilyok

Az eszkozdk 6s fonilsok lelt6roz6s a az eszkdzok 6s fon6sok leltarkdszit6si szabillyzata szerint, az
6ltal6nos szab6lyoknak megfelel6en tdrtdnik, a leltiiroziis szabiiyai az elozo tizleti 6vhez kdpest nem
v6ltoztak.

2.8. P6nzkezel6si szabflyok

A penzkezel6s a szdmviteli politika r6szek6nt kialakitott penzkezellsi szabillyzatban eloirt szabrilyok
szerint tortdnik, apenzkezelds szab6lyai az el6z6 ij'zleti evhez kdpest nem v6ltoztak.

2.9. Sajitos tev6kenysdggel kapcsolatos tovfbbi inform6ci6k
Az Alapitvitny tevdkenys6ge alapj6n m6s jogszab6ly 6\tal tov6bbi, a saj6tos tev6kenys6ggel kapcsolatos
inform6ci6k ktizl6s6re kotelezett. Az Alapifrfiny sajdtos tevdkenysdget az al6bbi jogszab6lyok
szabfllyozzitk:

- a sz6mvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. t<irv6ny,

- a2011. dvi CLXXV. tdrvdny az egyesi.il6si jogr6l, akdzhasznijog6llSsr6l, valamint a civil szervezetek
mriktid6sdrol 6s t6mogat6srlr6l, A torvdny drtelmdben az Alapitvfuny kozhasznris6gi mell6kletet
k6szitdsdre kdtelezett.

- a 35012011. (XI1.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazd6lkod6sa, az adom6nygyrijt6s 6s a
k<izhasznrisfg egyes kdrddseirol,

- a 47912016. (XII.28.) Korm. rendelet a sz6mviteli torvdny szerinti egyes egy6b szervezetek besz6mol6
k6szitdsi 6s konywezetdsi kotelezettsdgdnek sajftoss6gair6l.

3. M6rleehez kapcsol6d6 kiee6szft6sek

3.1. A m6rleg tagolfsa

Uj tetetet< a m6rlegben

A t6rgy6vi beszdmol6ban az eloirt sdm6n tril irj m6rlegtdtelek nem szerepelnek.

T6telek tovr[bbtagok{sa a m6rlegben

A m6rleg t6telei tov6bb tagolSs6nak lehetosdg6vel az Alapifrilny atirgyidoszakban nem 6lt.

3.2. M6rlegen kiviili t6telek

Egy6b l6nyeges m6rlegen kiviili t6telek

Az Alapitvilny p6nziigyi helyzet€nek megit6l6s6hez sziiksdges, I6nyeges kockazatot vagy el6nyt jelento
- m6rlegen kivi.ili vagy a mdrlegben nem szerepl6 tov6bbi, a sz6mviteli torvdny 6ltal kiilon bemutatni nem

rendelt, de bemutat6st kiv6n6 - t6telek 6s meg6llapod6sok nincsenek.

3.3. Befektetett eszkiiziik

Az Alapitv6ny fordul6napon Brutt6 6rtek 70.221 E Ft Nett6 drt6k 2J30 E Ft targyi eszkdzzel
rendelkezett.
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3.4. Forg6eszkiiz0k

3.4.1. K6szletek

Az Alapitvfiny fordul6napon k6szlettel nem rendelkezett

3.4.2. Kiivetel6sek

A fordul6napon az Alapitv6ny fordul6napon kdvetel6ssel nem rendelkezett.

3.4.3. Ert6kpapirok

Az Alapitviny a fordul6napon drtdkpapirral nem rendelkezett.

3.4.4. P6nzeszkiiz0k

Az Alapitviny a perueszkozeit kdnyv szerinti 6rt6ken tartja nyilviin forint <isszegben. A
m6rlegben ahtnipenztrir egyenlege2020. december 31-6n 470EFt. Azelszimol6si bet6tsz6mla
egyenlege 5.211 E Ft.

3.5. Aktiv id6beli elhatrflrol6sok

Az Alapfw6ny a fordul6napon l7 E Ft kdltsdgek aktiv id6beli elhatdrol6ssal rendelkezett.

3.6. Saj6t tdke

3.6.1. Indul6 vagyon

Az indul6 vagyon m6rleg6rt6ke 15 E Ft.

3.6.2.T6kevfiltozits

A t6kev6ltoz6s fordul6napi 6rt6ke 2.673 EFt.

3.6.3.Tf rgy6vi eredm6ny alaptev6kenys6gbdl

Az Alapitvhny trirgydvi alaptevdkenys6g6nek eredmdnye 212 E Ft nyeres6g. Az Alapitviny 2020-ben
vSllalkozisi tevdkenys6get nem vegzett.

3.7. Kiitelezetts6gek

3.7 .1. Riivid lej 6ratf kiitelezetts6gek
A kotelezetts6gek 6rt6kel6se a mdrlegben kcinyv szerinti 6rt6ken tdrtdnik. Az Alapitvrinynak
fordul6napon kcitelezettsdge nem volt.

Y,^L
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3.8. Passziv id6beli elhatirolisok
A m6rlegkdszit6s id6pontj6ban az Alapftvrinynak kdvetkezl idilszakra elszlmoland6 kdlts6ge
nem volt, passziv id6beli elhatirol6st ig6nyl6 halasztott bev6tele 3.202 E Ft trlrgy6vben fel nem
hasm6lt SZJA tYo tlmogatas, 6s 1.725 E Ft t6rit6s n61kti1 Swett tioWi eszkoz kdnyv szerinti
6rtdk6t mutatja.

4. Eredm6ny-kimutatfshoz kapcsol6d6 kieg6szit6sek

4.1, Az eredm6ny-kimutatrf,s tagolisa

Uj t6telek az eredm6ny-kimutat6sban

A targydvi besz6mol6ban az eloirt s6m6n tril fj eredm6nykimutat6s-tdtelek nem szerepelnek.

Tovibbtagolt t6telek az eredm6ny-kimutatisban

Az eredm6ny-kimutatfs t6telei tov6bb tagol6sanak lehet6s6g6vel az Alapitviny atirgyid6szakban nem
6lt.

4.2. Bev6telek

Bev6telek alakulisa

Az Alapitviny bev6teleinek megoszl6s6! 6s azok alakul6s6t mutatja be az al6bbi ti.}li,z;at:

Bev6telek alakulfsa es

A,rbevdtel

Aktivri{t saj 6t telj esitm6nyd*6k

"-Eev--9lF-.":-9"!".-F-\
- Tdmogatdsok,adomrinyok

Az Alapitvriny 2020-ben magiinszemdlyekt6l I.4208 Ft, jogi szemdlyekt6l 536 E Ft trimogat6st kapott.

Az Alapitviny t6rgy 6vben a 201 8-ban, valamint a 2019-ben kiutalt SZJ A 1%-b6l I . I 69 E Ft-ot hasznSlt

fel c6l szerinti tev6kenys6gre.

Ytnz
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4.3. Rifordftrflsok

Rr[forditdsok alakuldsa

Az Alapitvdny r6fordit6sainak megoszl6s6t, 6s azok alakul6s6t mutatja be az alSbbi tiblfuat:

Rifordit6sok alakuldsa 6s megoszl{sa

ii:l!i)! r!

r6forditrisok t9.rr %

-s""r*nfly-ii:llsc$"$r"p"r9i$sl 82.43 %

Ertdkcsdkkendsi leirris s3.84%
r6forditrisok

miiveletek r6forditrisai

4.4. Ad6fizetdsi kiitelezetts6g

Trlrsasrflgi adti megillapitisa

Az Alapitvriny tirgydvben nem vdgzett v6llalkozisi tev6kenys6get, tiirsas6gi ad6 fizet6si kdtelezetts6ge
nem keletkezett.

4.5. Eredm6ny

Av adfizott eredm6ny felhasznilfsa

Az Alapitvhny tingy 6vi eredm6nye 2l2E Ft nyeresdg, melyet atokeviitozils javrira sz{mol el.

5. Tfj6koztat6 adatok

5.1. B6r- 6s l6tszimadatok

Az Alapitvriny I f6 munkavrillal6t megbiz6si szerz6ddssel foglalkoztatott.

WrZ
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6. Beszimol6 az Alanitvrflnv 2020. 6vi tev6kenvs6e6rdl

A DPC Szent Linzl6 Kfirhiu Gyermekinteruiv Osrtillyina - eszkdzvrisrlrl6s, gdpjavitas,
gyermekbar6t, vidiim, j6l felszerelt k6rtermek biztosft6sa - a jarvdnyhelyzer miatti
oszLilyk0ltdzeshez Limogatas nyirjt6sa. Szem6lyzeti v6d6eszktizrik beszerzlse a betegek 6s
dolgoz6k vddelme 6rdekdben - a COVID-I9 jarvriny alatt. L6gritbiztosit6 felszerel6sek,
eszkdzdk, laryngoscopok, bakt6rium filterek, 16gz6k<ir<ik, folyamatos vesep6tl6 kezel6shez
vdnils kantiltik stb. v6srirl6sa. Betegkomfort r6szek6nt a szob6kban TV-n6z6s lehet6s6g6nek
biztosit6sa. A szakmai felkdszoltseg, igy a betegell6t6s szinvonalanak javitisa kdpz€seken, val6
rdszv6tel timogatas6val, szakkOnyvek beszerzdsdvel.
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