A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-04-02 15:43:17. Érkeztetési szám: EB00571985

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapitvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 1 2 6 8 1

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapitvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 0 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ónodi
11.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

7

28

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 1 2 6 8 1

/P k.6 0 4 7 9

1 9 0 8 7 5 64

/2 0 1 8

1

4 2

Kecskés Tibor

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 2

0 3

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1

3 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapitvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

6 379

7 429

6 379

7 429

19 394

119 833

19 394

119 833

181

197

25 954

127 459

13 952

15 719

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

12 303

13 832

1 499

1 737

2

12

2

12

12 000

111 728

25 954

127 459

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapitvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

7 153

7 344

7 153

7 344

7 153

7 344

7 153

7 344

7 153

7 344

7 153

7 344

261

174

261

174

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

7 414

7 518

7 414

7 518

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

7 414

7 518

7 414

7 518

5. Anyagjellegű ráfordítások

3 174

2 474

3 174

2 474

6. Személyi jellegű ráfordítások

1 385

1 831

1 385

1 831

0

0

0

0

1 104

1 347

1 104

1 347

8. Egyéb ráfordítások

117

24

117

24

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

135

105

135

105

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

5 915

5 781

5 915

5 781

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

5 915

5 780

5 915

5 780

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

1 499

1 737

1 499

1 737

1 499

1 737

1 499

1 737

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapitvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

3 519

3 519

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

7 153

3 825

7 153

3 825

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapitvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 0 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ónodi

11.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

7

28

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 4 7 9

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 1 8

0 0 1 2 6 8 1

1 9 0 8 7 5 64

1

4 2

Kecskés Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

gyógyitó és orvosi rehabilitációs szolgáltatások

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLIV. tv.35.par.(1)-(2)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: SMA betegek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapitvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Adatok ezer forintban

Előző év

Tárgyév
5 915

5 781

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

5 915

5 781

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

5 915

5 781

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

7 414

7 518

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

3 519

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

7 414

3 999

H. Összes ráfordítás (kiadás)

5 915

5 781

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 385

1 831

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

5 915

5 780

K. Adózott eredmény

1 499

1 737

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2022.04.02 15.45.15

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapítvány
1102 Budapest, Ónodi utca 11. 7/28.
Adószám: 19087564-1-42
KSH: 19087564-8412-569-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2021. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA
Név:

Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapítvány

Székhelye:

1102 Budapest, Ónodi utca 11. 7/28.

Gazdálkodási formája: egyéb alapítvány
Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételének száma: 01-01-0012681
Fővárosi Törvényszék ügyszám: 0100/Pk.60479/2018.
Létesítő okirat kelte:

2018.08.10.

Alapítvány jellege:

nyílt alapítvány

A szervezet adószáma:

19087564-1-42

A szervezet statisztikai száma: 19087564-8412-569-01
A szervezet alapítója:

Hornischer Anikó

Induló tőke / jegyzett tőke összege) 150.000,- Ft
Tőkeváltozás/csatlakozás

30.000,- Ft

A szervezet kezelő szerve: az Alapítvány Kuratóriuma
Közhasznú jogállás megszerzésének / 2021.12.22
módosításának / törlésének időpontja
Közhasznúsági fokozat

Közhasznú

Könyvvizsgálat:
A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Könyvviteli szolgáltatás: A Társaság által a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok
elvégzésével, az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével megbízott személy megnevezése:
Kőmives Istvánné 3200 Gyöngyös, Batthyány tér 39. mérlegképes, regisztrált könyvelő reg.szám:
113977, adótanácsadó: AT2114087.
Az Alapítvány céljai:
- Az SMA 1-es típusú betegséggel született, s ennek következtében recesszíven öröklődő genetikai
kórban szenvedő Galó Tamás Dominik gyógykezeltetése. A gyógyulásának, állapotának javulásának
elősegítése.
- egészségügyi ellátás lehetőségének felkutatása, költségeinek fedezése
- külföldön igénybe vezető egészségügyi ellátások, műtétek, rehabilitációs lehetőségek költségeinek
finanszírozása, beleértve a gyermek és kísérői utazással és külföldön tartózkodással kapcsolatos
költségeit, valamint az ellátás finanszírozását.
-fizikai és mentális terápiák lehetőségeinek felkutatása, költségeinek fedezése
- rehabilitációs foglalkozások lehetőségeinek felkutatása, költségeinek finanszírozása
- gyógyszerköltségekhez történő anyagi támogatás nyújtása
- orvosi eszközök beszerzési költségeinek támogatása
- orvosi konzultációk költségeinek fedezete
- betegséggel kapcsolatos egészségügyi ellátások költségeinek fedezete.
2021 júniusában, Olaszországban a Reggio Emilia-i SMA ortopéd központban végeztek vizsgálatokat
Tomikán. Új fizikoterápiás gyakorlatsorokat tanítottak meg a kisfiúnak, ezzel tovább fejleszthető
itthon is. Sikerült beszerezni a fejlődéséhez létfontosságú, mozgás rehabilitációs eszközöket is.
Ahogyan növekszik a kisfiú, úgy szükséges az új eszközök beszerzése, hiszen ez segíti a fejlődését.
Ezeket azután egész évben tudjuk használni a gyógytornász segítségével. A logopédus szakmai
segítségét is igénybe vettük egész évben, hiszen ez rengeteget segített a kisfiú beszéd készségén.
Nagyon nagy fejlődést sikerült itt is elérni, rendkívül jó eredményről számolhatunk be. 2021. évben
benyújtottunk egy méltányossági kérelmet, hogy Tomika megkaphassa a génterápiás kezelést. A
kérelmünkben leírtuk, hogy méltányosságból kérjük, hiszen az Európai Gyógyszerügyi Bizottság által
az eddigi korhatár és év helyett a gyermek testsúlya a mérvadó, ez pedig 21kg. Tomika pedig 15 kg.
Sajnos nálunk még nincsenek erre vonatkozóan gyakorlati eredmények és jogszabály módosítás sem
történt. Ezért kértük méltányossági alapon. Sajnos elutasító választ kaptunk, ami rendkívül
elszomorított bennünket, de akik eddig is segítettek, támogattak bennünket azoktól nagy-nagy
biztatást kaptunk, hogy indítsuk el a gyűjtést, hiszen eddig már 4 kisgyermeknek sikerült
összegyűjteni ezt a hatalmas összeget. Ez a világ legdrágább gyógyszere, de sajnos csak önköltségi
áron tudnánk megrendelni, hiszen a határozat ellen nem lehet fellebbeznünk. Így novemberben
elindítottuk. Nagyon sok megkeresést kaptunk, különböző TV csatornák készítettek riportot velünk.
Hát a gyűjtésünket nagyon megnehezítette a covid járvány, ez egyébként a mindennapi életünket is,
hiszen Tomikának nagyon veszélyes lett volna egy ilyen megbetegedés. Nagyon nagy körültekintéssel

tudtuk a szükséges foglalkoztatásokat végeztetni, hiszen a gyógytornászunknak a munkája elég
kockázatos, hiszen elég sok pácienssel van kapcsolatban, ahol nagyon könnyű a fertőződés veszélye.
A logopédussal már sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítania Tomikának, hogy online is tudja
fejleszteni a beszédtechnikáját. Ezen a téren és a mozgásában jelentős eredményt értünk el. Sajnos
most a nyelése kezdett el romlani, mert a Spinraza injekció erre nem hatásos. Ezért is kezdtük el a
gyűjtést, hiszen a génterápia ehhez nyújtana nagyon nagy segítséget, mert beadásakor átjut a
véragygáton, így nem csak a gerincközeli izmokat, hanem a nyeléshez, légzéshez szükséges izmokat is
erősíti. Folyamatosan figyeljük a külföldi sajtót, a híreket és az ilyen korú gyermekeknél, akik
megkapták a génterápiát szerencsére jók az eredmények. Ezért is keressük nap, mint nap a
különböző lehetőségeket. Mindenkinek írunk, kérjük a segítségüket. Hát a gyűjtés sajnos elég lassan
halad, igaz rendkívül nagy az összeg is. Most egy kicsit javult a covid helyzet, de most még nehezebb
lett, mivel a háborús helyzet miatt segítenünk kell az ide menekülő embereket is. Sajnos a covid
helyzet miatt a vállalkozások is nehézségekkel küzdenek, de az emberek is. De azért nagyon sok
támogatónk is van, akik a lehetőségükhöz mérten segítenek. 2021. szeptemberében megkaptuk a
2020. évi SZJA felajánlásokból az 1%-os összeget. Ami rendkívül szép összeg, hiszen nem is
gondoltunk arra, hogy ilyen sokan az Alapítvány javára nyilatkoznak. Így a NAV átutalt az
Alapítványunk javára 3.518.585,- Ft összeget. Ezzel az összeggel majd 2023. évben kell elszámolnunk
a NAV felé.
Tomika megkapta Magyarországon a 14. Spinraza injekciót.
2021. évben még egy nagyon nagy jelentőségű eredményről is beszámolhatunk. 2021.
decemberében sikerült megszereznünk a közhasznúsági minősítést. Nagyon nagy köszönetünket
fejezzük ki a PWC Magyarország Kft jogászainak, akik felajánlásként elkészítették a módosítást az
Alapítói okiratunknál, majd benyújtották a kérelmet, mely befogadásra került. Így a határozat alapján
2021. dec. 22-től közhasznú minősítéssel rendelkezünk.
A gyűjtés megindításával több cégtől is kaptunk adományt, támogatást. Ezeknek a társaságoknak
határidőben elküldtük az igazolásunkat és a köszönő levelünket, hiszen nagyon nagyra értékeljük,
hogy a nehéz gazdasági helyzetben is segítik Tomikát.
II. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB ELEMEI
A Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapítvány a számviteli politikáját, a beszámoló elkészítését a
2000. évi C. törvény a számvitelről, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásától (Ectv), a 479/2016. (XII. 28.)
Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, és a 350/2011. (XII.30) Korm. rendelet a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés egyes kérdéseinek előírása szerint került kialakításra.
Az Alapítvány könyvelése az RLB-60 Bt programrendszer alkalmazásával történik.
Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet.
Az Alapítvány a 479/2016 (XII.28) Kormányrendelet szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít,
amelynek részei a kormányrendelet 3. számú melléklet szerint előirt tagolású mérleg, a
kormányrendelet 4. számú melléklet szerinti előirt tagolású eredménykimutatás, valamint a civil
törvény előírásai szerinti kiegészítő melléklet.

Az eredménykimutatás a naptári év bevételeit és ráfordításait, a tárgyévi eredmény levezetését
tartalmazza, az eredményt meghatározó főbb tényezők bemutatásával, egymástól elkülönítetten
bemutatva az alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket. A
beszámoló formátuma változott az idei évben is, erre is külön figyelmet kell fordítani. A
közhasznúsági melléklet nem az ÁNYK-s program része, így ezen elszámolások a kiegészítő
mellékletben kerülnek feltüntetésre.
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 értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris
leírást alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
A 200e ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben
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 előre láthatólag nem haladja meg a
200e Ft-ot.
Ha a szervezet szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra
kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben az
adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható
maradványértékben lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.
Alapítványunknál az Olaszországból beszerzett tárgyi eszközök között nyilvántartott Korzett állítóval,
és a stabilizátor eszközök ezek folyamatos felújításra szorulnak. A kisfiú növekedésével egyidejűleg
ezeket az eszközöket át kell alakítani. Ezért fogjuk fokozottan figyelni, hogy mennyi ideig tudjuk
használni, és ezeket az eszközöket a továbbiakban hogyan tudjuk hasznosítani. 2021. júniusában
ezért Olaszországból be kellett szerezni a kisfiú növekedése miatti Korzett állító berendezést. Évek
óta ezek az orvosok kezelik a kisfiút. Megtanítják az új eszközök használatát, különböző vizsgálatokat
végeznek. A tavalyi évben a kisfiú fejlődésével elégedettek voltak. A tárgyi eszközök
nyilvántartásában szereplő eszközök hasznosítására keressük a legjobb megoldásokat. Sajnos még
nem sikerült olyan speciális műszerészt találni, akivel biztonságosan át tudjuk alakítani ezeket az
eszközöket. Az SMA központtal is kapcsolatban állunk, és velük is konzultálunk ez ügyben.
Alapítványunk arra törekszik, hogy az általunk már kinőtt, nem használt speciális eszközöket
sikerüljön eljuttatni hasonló betegségben szenvedő kisgyermekek részére.

2021. évben még kisebb gyógyászati eszközöket szereztünk be, mely a kisfiú fejlődéséhez,
mozgásterápiájához elengedhetetlenül szükséges. Így beszereztünk egy párásító berendezést, egy
nagyméretű sport babakocsit. Az Alapítványunk tulajdonában lévő gépjármű nagyon nagy segítség,
mert a mostani járvány helyzet miatt még kockázatosabb lenne tömegközlekedést igénybe venni, de
ez a sport babakocsi mérete miatt is szinte lehetetlen feladat.
A speciális eszközökön terven felüli értékcsökkenést fogunk elszámolni, ha már azokat nem lehet
tovább átalakítani, bővíteni.
III. MÉRLEG
A fent említett tárgyi eszközök nettó értéke:

7.429e Ft

A forgóeszközök között Alapítványunk pénzeszközzel rendelkezik: 119.833e Ft.
Az aktív időbeli elhatárolás a gépjármű után befizetett 2021. évre esedékes biztosítási díj: 197e Ft.
Eszközök összesen:

127.459e Ft.

Források (Passzívák)
Saját tőke összege:

15.719e Ft

ebből: induló/jegyzett tőke:
tőkeváltozás/eredmény

150e Ft
13.832e Ft

tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1.737e Ft
Kötelezettségek:
Rövid lejáratú kötelezettség:

12e Ft.

dec.havi szem.jellegü kifizetés utáni adófizetési kötelezettség.
Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen:

111.728e Ft

127.459e Ft.

IV. EREDMÉNY KIMUTATÁS
Egyéb bevétel:

7.344e Ft.

Ebből: adományok: 7.344e Ft.
pénzügyi műveletek bevétele:

174e Ft árfolyamnyereség (EUR számla miatt)

Az alapítványnak 2020. évben a létesítő okirat szerinti alaptevékenységből származó bevételén túl
vállalkozási tevékenységből nem keletkezett bevétele.
Anyagjellegű ráfordítások:

2.474e Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

1.831e Ft.

ebből vezető tisztségviselők juttatásai:
értékcsökkenési leírás:

0 Ft
1.347e Ft

egyéb ráfordítások:

24e Ft

összes ráfordítás:

5.781 Ft

pénzügyi műveletek ráfordításai:
adózás előtti eredmény:

105e Ft árfolyamveszteség (EUR számla miatt)
1.737e Ft.

adófizetési kötelezettség

0 Ft

tárgyévi eredmény:

1.737e Ft.

V. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
1.) Munkavállalók
Tárgyévi átlagos állományi létszám: 1 fő, alkalmi munkavállalót alkalmaztunk 2021.évre.
A szervezet 2021. évben kutatás, kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költséget nem számolt el.
Az Alapítvány környezetre káros tevékenységet nem folytat így környezetvédelemmel kapcsolatos
eszközei és kiadásai nincsenek.
Közhasznúsági melléklet:
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése: Operon 2004 Kft
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31
Támogatási összeg:
-

100e Ft

ebből tárgyévre jutó összeg: 100e Ft
tárgyévben felhasznált összeg: 100e Ft
tárgyévben folyósított összeg: 100e Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő:

vissza nem térítendő x

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
-

személyi:
dologi: 100e Ft
felhalmozási:
összesen 100e Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Galó Tamás Dominik gyógykezeléséhez
kifizetett összeg. Az orvosi konzultáció, bérleti díj, utazási, szállásköltség, javítási költségek.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2021. évben folytattuk Galó Tamás Dominik gyógykezelését, rehabilitációját. Elvittük Olaszországba
orvosi konzultációra, beszereztük az új eszközöket a mozgásterápiához. Logopédus, gyógytornász,
egyéb orvosi szolgáltatásokat vettünk igénybe a kisfiú állapotának javulása érdekében. A
beszédkészsége, a mozgása nagyon sokat fejlődött. Most a génterápia, amire a kisfiúnak nagyon nagy
szüksége lenne, mivel sajnos a nyelése sokat romlott, az étkezése már csak pépes ételekkel oldható
meg a gyakori félrenyelések miatt. Így most elindítottuk a gyűjtést, mivel sajnos méltányossági
alapon nem kaptuk meg a kezelést.

Közhasznúsági melléklet:
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2021. 01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg:

7.244e Ft

-

ebből tárgyévre jutó összeg: 7.244e Ft
tárgyévben felhasznált összeg: 6.585e Ft
tárgyévben folyósított összeg: 585e Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő:

vissza nem téritendőx

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
-

személyi:
1.831e Ft
dologi
2.374e Ft
felhalmozási: 2.380e Ft
összesen
6.585e Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Galó Tamás Dominik gyógykezelésének, rehabilitációjának a folytatása. A személyi jellegű kiadás a
gyógytornász, logopédus juttatása. Az alkalmazás alkalmi munkavállalás formájában történik. A
dologi kiadások az orvosi konzultáció, bérleti díj, utazási, szállásköltség, gépjármű javítási költsége, az
eszközök javításának költségei. Kisebb alkatrészek költségei, valamint a gyógyászati termékek
beszerzését tartalmazza. A felhalmozási összeg: az Olaszországban beszerzett korzett állító és a
kerekesszék beszerzésének az összege. Ezen eszközök a tárgyi eszközök között kerültek elszámolásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2021. évben folytattuk Galó Tamás Dominik gyógykezelését, rehabilitációját. Elvittük Olaszországba
orvosi konzultációra, beszereztük az új eszközöket a mozgásterápiához. Logopédus, gyógytornász,
egyéb orvosi szolgáltatásokat vettünk igénybe a kisfiú állapotának javulása érdekében. A
beszédkészsége, a mozgása nagyon sokat fejlődött. Most a génterápia, amire a kisfiúnak nagyon nagy
szüksége lenne, mivel sajnos a nyelése sokat romlott, az étkezése már csak pépes ételekkel oldható
meg a gyakori félrenyelések miatt. Így most elindítottuk a gyűjtést, mivel sajnos méltányossági
alapon nem kaptuk meg a kezelést.
2021. évben a génterápiára beérkezett adományokat külön kezeljük, így ezt passzív időbeli
elhatárolásként tartjuk nyilván. Nagyon nagy reményeink szerint 2022. évben ez az összeg
felhasználásra kerülhet amennyiben sikerül ennek a hatalmas összegnek a gyűjtése. Ennek érdekében
minden fórumon megjelenünk, az egyik adományozó elkészítette az Alapítványunk Web oldalát, ezzel
is igyekszünk minél több emberhez eljuttatni a kérelmünket. Tudjuk, hogy nagyon nagy összeg, de
nem adhatjuk fel, hiszen a kisfiúnak ez az egyedüli esélye a gyógyulásra.
A kuratórium tagjai elfogadták az Alapítvány 2021. évi beszámolóját a hozzá tartozó kiegészítő
mellékletettel együtt.
Budapest, 2022.március 26.

Kecskés Tibor
képviselő,kuratóriumi tag

