
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-31 19:23:24. Érkeztetési szám: EB00538820

01 Fővárosi Törvényszék

Daganatos.hu Alapítvány

0 1 0 1 0 0 0 9 5 3 8 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .38



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Daganatos.hu Alapítvány

1 0 3 9 Budapest

Igló utca

48.

    

0 1 0 1 0 0 0 9 5 3 8

0 1 0 0 P k 6 0 2 7 2  2 0 0 5

1 8 1 1 8 2 3 6 1 4 1

Bornemissza Tamás

Budapest 2 0 2 1 0 5 2 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Daganatos.hu Alapítvány

222 000 173 883

367 367

221 633 173 516

80 201 93 593

885 822

79 316 92 771

119 171

302 320 267 647

189 982 186 236

300 300

215 978 189 682

-26 296 -3 746

8 063 7 006

8 063 7 006

104 275 74 405

302 320 267 647

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Daganatos.hu Alapítvány

123 884 199 561 123 884 199 561

117 483 132 553 117 483 132 553

783 1 380 783 1 380

22 22

123 906 199 561 123 906 199 561

117 483 132 553 117 483 132 553

50 659 45 786 50 659 45 786

19 461 25 423 19 461 25 423

3 252 10 445 3 252 10 445

76 830 117 429 76 830 117 429

150 202 199 083 150 202 199 083

81 145 96 570 81 145 96 570

-26 296 478 -26 296 478

4 224 4 224

-26 296 -3 746 -26 296 -3 746

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Daganatos.hu Alapítvány

93 432 103 269 93 432 103 269

783 1 380 783 1 380

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Daganatos.hu Alapítvány

1 0 3 9 Budapest

Igló utca

48.

    

0 1 0 0 P k 6 0 2 7 2  2 0 0 5

0 1 0 1 0 0 0 9 5 3 8

1 8 1 1 8 2 3 6 1 4 1

Bornemissza Tamás

A lakosság egészségi állapotának javítása

1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről 143. § - 144. §. (1)-(2). bekezdés

lakosság

5500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Daganatos.hu Alapítvány

Támogatásként adott szolgáltatások 73 294 70 590

73 294 70 590

73 294 70 590

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Daganatos.hu Alapítvány

123 906 199 561

93 432 103 269

30 474 96 292

150 202 199 083

19 461 25 423

81 145 96 570

-26 296 -3 746

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Daganatos.hu Alapítvány

SZJA 1%

2019.01.01-2021.12.31.

93 431 575

91 533 666

91 533 666

21 135 079

69 990 318

408 269

91 533 666

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Daganatos.hu Alapítvány

SZJA 1%

2020.01.01-2022.12.31.

103 268 788

103 268 788

28 864 134

103 268 788

3 653 648

19 217 600

992 886

23 864 134

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Daganatos.hu Alapítvány

SZJA 1%

2018.01.01-2020.12.31.

141 720 015

10 775 079

10 775 079

10 775 079

10 775 079

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Daganatos.hu Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  19 .03 .39
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Fordulónap: 2020. december 31. 

Beszámolási 

időszak: 

2020. január 01. - 2020. december 31. 

 

Budapest, 2021.05.29. 

 

 

Az Alapítvány 

képviselője 

P.h. 



-1- 

 
 

1. Általános információk a beszámolóhoz  

1.1. A Daganatos.hu Alapítvány azonosító adatai, be mutatása 

 
Név:     Daganatos.hu Alapítvány 
Székhely:   1039 Budapest, Igló u. 48. 
Bejegyző határozat száma: 07.Pk.60272/2005/41 
Nyilvántartási szám:  01-01-0009538 
  
 
Alapítványunk 2005-ben jött létre azzal a céllal, hogy részt vegyen a daganatos, leukémiás 
betegségek kialakulása elleni küzdelemben. 
 
Az Alapítvány nagy hangsúlyt fektet a betegség korai diagnosztizálásának támogatására, a 
prevencióra, a kezelések pontosabb nyomon követésére, és a kórházak korszerűsítésére. 
 
A Daganatos.hu Alapítvány által megalakulása óta támogatott egészségügyi 
intézetek/intézmények/osztályok: 
 

- Heim Pál Gyermekkórház központi laboratóriuma, 
- SOTE II. SZ. Klinika genetikai laboratóriuma,  
- SOTE Medicina Intézet,  
- Országos Onkológiai Intézet, 
- Országos Onkológiai Intézet biokémiai osztálya, 
- Madarász utcai Gyermekklinika sebészeti osztálya, 
- Madarász utcai Gyermekklinika gyermek onko-hematológiai osztálya, 
- Heim Pál Gyermekkórház gyermekonkológiai részlege, 
- Debreceni Klinika Genetikai Központja, 
- Miskolci Egyetemi Oktató Kórház Gyermekegészségügyi Központja, 
- Gyulai Pándy Kálmán Kórház. 

 
 
1.2. A számviteli politika f őbb vonásai 
 
A Daganatos.hu Alapítvány a számviteli politikáját az üzleti tevékenység figyelembevételével 
a számviteli törvényben előírt alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra és 
értékvesztésre vonatkozó szabályok és céltartalék képzési előírások alapján alakította ki. 
 
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós 
összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a könyvvezetés során 
szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta. 
 
Az Alapítvány a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok 
forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, 
hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, 
folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra. 
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1.3. Jogszabályi háttér 
 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  
- a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról,  
- a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés 
és a közhasznúság egyes kérdéseiről, 
- a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 
 
 
1.4. A beszámolási forma 
 
A Alapítvány a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján készítette el egyszerűsített éves 
beszámolóját, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendelet 3. és 4. számú mellékletének. 
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés 
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.  
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
A Daganatos.hu Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti, illetve saját honlappal 
rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül. 
 
 
1.5. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 
 
Jelen beszámoló a 2020. január 01. - 2020. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja 2020. december 31.  
A mérlegkészítés időpontja 2021. március 31. 
 
 
1.6. A beszámoló aláírója 
 
A Daganatos.hu Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját (a mérleget, az 
eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) és közhasznúsági mellékletét a hely és a 
kelet feltüntetésével az Alapítvány képviseletére jogosult Bornemissza Tamás írja alá. 
 
 
2. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értéke lési eljárások  
 
 
Az eszközök értékelése 
 
A bekerülési érték: 
- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül 
felmerülő kiadások; 
- nem pénzbeli betétként való átvételekor 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. 
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Az értékcsökkenés leírás módszerei: 
- a tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi 
eszközök aktiválási értéke; 
- az aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris 
módon; 
- a 200.000,- Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket, üzembe 
helyezéskor azonnal egy összegben értékcsökkenésként számolja el. 
 
Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: 

- értékvesztést akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két 
mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó 
eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz 
piaci értéke, valamint 

- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is 
lehetséges a könyv szerinti érték összegéig. 

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: 
- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba 

venni; 
- a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB 

középárfolyama alapján történik; 
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett 

pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által a 
mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik. 

 
Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak. 
 
 
3. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk  
 
Az Alapítvány nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható 
részvénnyel, szervezeti formája okán, illetve nincs olyan kötelezettsége, amely 5 éven túli 
futamidejű és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne. 
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, 
költségek és ráfordítások az adott évben nem fordultak elő. 
 
 
3.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
3.1.1. Befektetett eszközök 
 
Az Alapítvány vagyoni értékű jogainak bruttó és nettó értéke a fordulónapon 367 eFt, a tárgyi 
eszközök közül az ingatlanok bruttó értéke 164.161 eFt, nettó értéke 159.818 eFt, a műszaki 
berendezések bruttó értéke 20.321 eFt, nettó értéke 12.641 eFt, az egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek bruttó értéke 5.139 eFt, nettó értéke 1.057 eFt. 
 
3.1.2. Forgóeszközök 
 
Az Alapítvány a fordulónapon készlettel nem rendelkezett. 
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A fordulónapon az Alapítvány követeléseinek mérlegértéke 800 eFt bérleti díj kaucióból, 16 
eFt egészségügyi hozzájárulás túlfizetésből és 6 eFt egyéb követelésből áll. 
Az Alapítvány a fordulónapon értékpapírral nem rendelkezett. 
 
Az Alapítvány a pénzeszközeit könyv szerinti értéken tartja nyilván forint összegben, deviza 
számlával illetve valuta pénztárral nem rendelkezik. A mérlegben a házipénztár egyenlege 
2020.12.31-én 5.579 eFt, az elszámolási betétszámla egyenlege 87.192 eFt. 
 
3.1.3. Aktív időbeli elhatárolások 
 
Az Alapítvány a fordulónapon 171 eFt aktív időbeli elhatárolást igénylő tétellel (biztosítási 
díjak, távfelügyeleti díj) rendelkezett. 
 
 
3.1.4. Saját tőke 
 
Az induló vagyon mérlegértéke 300 eFt. 
 
A tőkeváltozás fordulónapi értéke 189.682 eFt. 
 
Az Alapítvány tárgyévi alaptevékenységének eredménye 3.746 eFt veszteség, 2020-ban 
vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
3.1.5. Kötelezettségek 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. A 
kötelezettségek között szerepel 1.723 eFt szállítókkal szembeni kötelezettség, 4.224 eFt 
társasági adófizetési kötelezettség, 914 eFt adó-és járuléktartozás, illetve 145 eFt egyéb 
kötelezettség. 
 
3.1.6. Passzív időbeli elhatárolások 
 
A mérlegkészítés időpontjában az Alapítványnak 74.405 eFt tárgyévben fel nem használt 
SZJA 1% elhatárolása volt. 
 
 
 
3.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
3.2.1. Bevételek 
 
A Daganatos.hu Alapítvány bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi 
táblázat: 
        eFt-ban 
 Előző 

időszak 
Tárgyidőszak Változás   

% 
Árbevétel    
Aktivált saját teljesítményérték    
Egyéb bevételek 123.884 199.561 161% 
ebből: támogatások 117.483 132.553 113% 
          - ebből: adományok 783 1.380 176% 
Pénzügyi műveletek bevételei 22  5% 
Bevételek összesen  123.906 199.561 161% 
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3.2.2. Ráfordítások 
 
A Daganatos.hu Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az 
alábbi táblázat: 
        eFt-ban 
 Előző 

időszak 
Tárgyidőszak Változás

% 
Anyagjellegű ráfordítások 50.659 45.786 90% 
Személyi jellegű ráfordítások 19.461 25.423 131% 
Értékcsökkenési leírás 3.252 10.445 321% 
Egyéb ráfordítások 76.830 117.429 153% 
Pénzügyi műveletek ráfordításai    
Ráfordítások összesen  150.202 199.083 133% 
 
 
 
4. Tájékoztató adatok  
 
Az Alapítvány által foglalkoztatottak tárgyévi átlagos statisztikai létszáma 4 fő. 
A munkaviszonyban foglalkoztatottak részére tárgyévben 21.105 eFt bérköltség került 
kifizetésre, a megbízási díjak összege 685 eFt, a szociális hozzájárulási adó tárgyévi összege 
3.526 eFt volt. 
 
A vezető tisztségviselőknek a tárgyévben adott előleg vagy kölcsön nem volt. 
 
Az Alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, az ingatlan értékesítésből 
származó bevétele után 4.224 eFt társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett.  
 
A Daganatos.hu Alapítvány 2020. évi beszámolójában előző év(ek) helyesbítése nem történt.  
 
Az Alapítványnak nincsen kapcsolt vállalkozásokkal szemben a számviteli törvényben 
nevesített követelése és kötelezettsége. 
 
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került 
volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése 
szempontjából jelentőséggel bírna. 
 
 
 
5. Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységér ől 
A daganatos és hematológiai daganatos betegségben érintett családok részére, valamint a 
betegség kialakulásának megelőzésére irányuló szolgáltatások térítésmentes nyújtása. 
Balatoni rehabilitációt célzó üdülés, épületbiológiai szűrés és tanácsadás, MORA energetikai 
állapotfelmérés, ételintolerancia vizsgálatok, magzati kromoszóma szűrés, lelki terápia, 
jógafoglalkozások. 
 


