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1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány 1991. évben alakult, meghatározott cél elérésére. 
A létrehozás célja a szívbeteg gyermekek országos szintű ellátásának közvetlen támogatása, a műtéti és 
műtét utáni ellátás feltételinek javítása, szakmai tevékenység támogatása, a veleszületett szívbeteg 
gyermekek életmódjának népszerűsítése. 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel 
elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a 
beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. 

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében 
Alapítvány kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való 
eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 
A tárgyévben az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány számviteli politikájában olyan 
változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.5. Beszámoló választott formája és típusa 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan 
egyszerűsített éves beszámolót készít. 

Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a 
mérleget   változatban állította össze. 

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése 
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.7. Ki nem emelt tételek értékelésének változása 
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 
értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai 
döntések miatt módosítás nem történt. 
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2.8. Értékelési szabályok más változásai 
A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az 
esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 
jelentős módosítás nem történt. 

2.9. Leltározási szabályok 
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.10. Pénzkezelési szabályok 
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.11. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány tevékenysége alapján más jogszabály által 
további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 

 

 

 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

A. Befektetett eszközök 0 0 0 
A.I. Immateriális javak 0 0 0 
A.II. Tárgyi eszközök 0 0 0 
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 
B. Forgóeszközök 54 448 86 057 31 609 
B.I. Készletek 0 0 0 
B.II. Követelések 600 5 413 4 813 
B.III. Értékpapírok 0 0 0 
B.IV. Pénzeszközök 53 848 80 644 26 796 
C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 54 448 86 057 31 609 
D. Saját tőke 53 764 68 474 14 710 
D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 200 200 0 
D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 44 980 53 563 8 583 
D.III. Lekötött tartalék 0 0 0 
D.IV. Értékelési tartalék 0 0 0 
D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 8 584 14 711 6 127 
D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 
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 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

E. Céltartalékok 0 0 0 
F. Kötelezettségek 684 16 708 16 024 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 684 16 708 16 024 
G. Passzív időbeli elhatárolások 0 875 875 

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 54 448 86 057 31 609 
 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0.00 
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 
3. Egyéb bevételek 70 424 81 701 16.01 
4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0.00 
5. Anyagjellegű ráfordítások 3 577 19 936 457.34 
6. Személyi jellegű ráfordítások 4 593 3 276 -28.67 
7. Értékcsökkenési leírás 0 0 0.00 
8. Egyéb ráfordítások 53 670 43 738 -18.51 
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 40 100.00 
B. Összes ráfordítás 61 840 66 990 8.33 
C. Adózás előtti eredmény 8 584 14 711 71.38 
10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00 
D. Tárgyévi eredmény 8 584 14 711 71.38 
 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 0.00 0.00 
Immateriális javak 0.00 0.00 
Tárgyi eszközök 0.00 0.00 
Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 
Forgóeszközök 100.00 100.00 
Készletek 0.00 0.00 
Követelések 1.10 6.29 
Értékpapírok 0.00 0.00 
Pénzeszközök 98.90 93.71 
Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.00 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 
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Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Saját tőke 98.74 79.56 
Jegyzett tőke 0.36 0.23 
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 
Tőketartalék 0.00 0.00 
Eredménytartalék 82.61 62.24 
Lekötött tartalék 0.00 0.00 
Értékelési tartalék 0.00 0.00 
Adózott eredmény 15.77 17.09 
Céltartalékok 0.00 0.00 
Kötelezettségek 1.26 19.42 
Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 
Rövid lejáratú kötelezettségek 1.26 19.42 
Passzív időbeli elhatárolások 0.00 1.02 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

3.3. Vagyoni helyzet 
A saját tőke az előző évhez képest 14,710 EFt értékkel, 27.4 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány saját tőke aránya az összes forráson belül az előző 
évben 98.7 %, a tárgyévben 79.6 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány kötelezettségei az előző évhez képest értékben 
nem változtak. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 
A pénzeszközök állománya 26,796 EFt értékkel, 49.8 %-kal növekedett. 
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 79.60, 
a tárgyévben 5.15 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 100.0 %, 
a tárgyévben 100.0 % volt. 

3.5. Jövedelmezőség 
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 70,424 EFt, a tárgyévben 
81,701 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 11,277 EFt értékkel, 16.0 %-kal növekedett. 
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt. Az 
árbevétel az előző évhez képest nem változott. 
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 15.8 %-át, a tárgyévben a 17.1 %-át teszi ki. 
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 4,292.0 %, a 
tárgyévben 7,355.5 % volt. 
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 16.0 %, a tárgyévben 21.5 % volt. 
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 122 Ft, a tárgyévben 180 Ft adózott eredmény 
jutott. 
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Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 1,869 Ft, a tárgyévben 
4,491 Ft volt. 
A gazdálkodó sem az előző évben, sem a tárgyévben nem realizált árbevételt. 
Az adózott eredmény az előző évben 8,584 EFt, a tárgyévben 14,711 EFt volt. Az előző évhez képest az 
adózott eredmény 6,127 EFt értékkel növekedett. 
 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

 

4.3. Befektetett eszközök 
Immateriális javak jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel. 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Tárgyi eszköz nem szerepel. 

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 
leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

4.4. Forgóeszközök 
Készletek jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel. 

Követelések jelentős tételei 
A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 
 

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

6. Egyéb követelések 5 413 
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Értékpapírok jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel. 

4.5. Aktív időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel. 

 

4.6. Saját tőke 
Értékelési tartalék jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. 

Értékhelyesbítések alakulása 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés 
lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök 
A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. 

Valós értékelés bemutatása 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok 
meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt. 

4.7. Céltartalékok 
Céltartalékok jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel. 

4.8. Kötelezettségek 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel. 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 
A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 
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Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 15 715 
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 993 
 

4.9. Passzív időbeli elhatárolások 
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 
A mérlegben szereplő bevételek passzív időbeli elhatárolása összege szülői tartózkodó kialakítására 
befolyt adományok összege. A szülői tartózkodó 2022. évben valósul meg. 

 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

5.2. Összehasonlíthatóság 
A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges 
jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes 
adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna. 

5.3. Bevételek 
Bevételek alakulása 
A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja 
be az alábbi táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 
Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 0 0.0 0 0.0 
Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 
Egyéb bevételek 70 424 100.0 81 701 100.0 
Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0 
Bevételek összesen 70 424 100.0 81 701 100.0 

 
Árbevétel jelentős tételei 
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Értékesítés nettó árbevétele nem jelenik meg. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg. 
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5.4. Ráfordítások 
Ráfordítások alakulása 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását 
mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 
Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 3 577 5.8 19 936 29.7 
Személyi jellegű ráfordítások 4 593 7.4 3 276 4.9 
Értékcsökkenési leírás 0 0.0 0 0.0 
Egyéb ráfordítások 53 670 86.8 43 738 65.3 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 40 0.1 
Ráfordítások összesen 61 840 100.0 66 990 100.0 

 
 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle 
előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor. 

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 
Az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a 
könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás. 

6.3. Létszámadatok 
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az 
összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Átlagos állományi létszám megoszlása 
 Előző időszak Tárgyidőszak 

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2 3 
 

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 

6.5. COVID-19 hatások 
A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet az A Szívbeteg Gyermekek Védelmében 
Alapítvány gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges 
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ismert bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a 
beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek. 

 


