
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.05.28 16:20:21

01 Fővárosi Törvényszék

Szent László Hospice Alapítvány

0 1 0 1 0 0 0 8 5 5 7 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542

2019. 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 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Szent László Hospice Alapítvány

1 0 9 7 Budapest

Albert Flórián út

5-7

    

0 1 0 1 0 0 0 8 5 5 7

0 1 0 0 P k 6 0 1 7 9  2 0 0 2

1 8 2 4 5 8 7 3 1 4 3

Kicska Edit

Budapest 2 0 2 0 0 5 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szent László Hospice Alapítvány

3 802 3 484

550 315

3 252 3 169

5 561 9 179

28 18

2

5 533 9 159

3 33

9 366 12 696

9 116 11 140

150 150

8 968 8 966

-2 2 024

13 36

13 36

237 1 520

9 366 12 696

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

Szent László Hospice Alapítvány

3 706 6 396 3 706 6 396

3 706 6 395 3 706 6 395

1 261 6 395 1 261 6 395

3 706 6 396 3 706 6 396

3 706 6 395 3 706 6 395

1 311 2 176 1 311 2 176

394 300 394 300

1 957 1 296 1 957 1 296

46 600 46 600

3 708 4 372 3 708 4 372

2 490 1 959 2 490 1 959

-2 2 024 -2 2 024

-2 2 024 -2 2 024

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szent László Hospice Alapítvány

1 580 2 081 1 580 2 081

1 261 6 395 1 261 6 395

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542

2019. év

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

Szent László Hospice Alapítvány

1 0 9 7 Budapest

Albert Flórián út

5-7

    

0 1 0 0 P k 6 0 1 7 9  2 0 0 2

0 1 0 1 0 0 0 8 5 5 7

1 8 2 4 5 8 7 3 1 4 3

Kicska Edit

betegápolás, hospice ellátás

1997. évi CLIV. trv. 35. par. 1-2. pont

gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Végstádiumba került rákbetegek

360

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szent László Hospice Alapítvány

ápolóknak mukaruha, cipő 193 300

zenés átadó ünnepség a felujított hospice részlegnél 45

betegek ellátását segítő tárgyi eszközök 2 070 978

2 308 1 278

2 490 1 959

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szent László Hospice Alapítvány

továbbképzés költsége 156

hírdetés, reklám propaganda költség 26 81

Orvosi készülék adomány 600

182 681

2 490 1 959

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szent László Hospice Alapítvány

3 706 6 396

1 580 2 081

2 126 4 315

3 708 4 372

394 300

2 490 1 959

-2 2 024

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szent László Hospice Alapítvány

2016. évi szja 1%

NAV szja 1%

2019.06.04-2020.12.31

15 291

15 291

15 291

15 291

15 291

15 291

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szent László Hospice Alapítvány

2017.évi szja 1%

NAV szja 1%

2018.09.24-2019.12.31

1 589 412

185 911

185 911

0

185 911

185 911

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szent László Hospice Alapítvány

2018.évi szja 1%

NAV szja 1%

2019.09.30-2020.12.31

2 065 813

2 065 813

605 161

2 065 813

605 161

605 161

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Szent László Hospice Alapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.05.28 18.52.25



PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Kiegészítő_melléklet.pdf



 

 

Szent László Hospice Alapítvány 

székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. 

adószám: 18245873-1-43 

 

 

 

 

 

Kiegészítő melléklet 

2019. 

 

 

 

Fordulónap: 2019. december 31. 

Beszámolási 

időszak: 

2019. január 01. - 2019. december 31. 

 

 

Budapest, 2020. május 20. 

 

 

képviselő 

P.h. 



-2- 

1. Általános információk a beszámolóhoz 
 

1.1. A Szent László Hospice Alapítvány bemutatása 

 

Az Alapítvány 2002-ben alakult.  

 

Az Alapítvány célja a Dél Pesti Centrumkórház Onkológiai Osztályának részeként működő 

hospice részlegen ápolt betegek gondozásának, jólétének elősegítése, az ellátásukhoz szükséges 

tárgyi és személyi feltételek biztosításának támogatása. 

 

1.2. Az üzleti év gazdálkodásának körülményei 

 

Jelen beszámoló a 2019. január 01.- 2019. december 31. közötti gazdálkodási időszakot öleli 

fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31. 

 

Mérlegkészítés időpontja: 2020. május 20. 

 

1.3. A beszámoló közreműködői 

 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy 

mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett 

könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító 

engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, 

regisztrálási száma: 

 

Gellén Gyuláné mérlegképes könyvelő 

Regisztrációs szám: MK 201639 

 

1.4. A beszámoló aláírója 

 

A számviteli beszámolót (a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet) a 

hely és a keltezés feltüntetésével az Alapítvány képviseletére jogosult kuratóriumi elnök Kicska 

Edit írja alá. 

 

A Szent László Hospice Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 

 

2.1. A könyvvezetés módja 

 

Az 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. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés 

hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A nem forintra szóló eszközök, források 

értékelését az MNB által közölt devizaárfolyamon hajtja végre. 
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2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

 

2019 évi beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Alapítvány által kialakított 

számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 

körülmény nem merült fel. 

Az Alapítvány 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. 

 

Az Alapítvány a számviteli politikájában, a mérlegben szereplő tételek értékelési szabályait a 

következők szerint rögzítette. 

 

A befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(továbbiakban Sztv.)  foglaltak figyelembevételével – a bekerülési értéken értékeli, csökkentve 

azt a törvényben megadott alkalmazott leírásokkal. A kis értéket meg nem haladó tárgyi 

eszközöket, üzembe helyezéskor azonnal egy összegben értékcsökkenésként számolja el. 

 

A követeléseket értékvesztéssel csökkentett, illetve az értékvesztés visszaírt összegével növelt 

könyvszerinti értéken értékeli. 

 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben az Alapítvány számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós 

és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.5. Üzleti jelentés 

 

Az Alapítvány üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 

 

2.6. Jelentős és nem 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-ot, 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. 

 

Nem jelentős összegű 

A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának 

évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott évet érintően, évenként külön-külön feltárt 

hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének együttes (előjeltől 

független) összege nem haladja meg az 1 millió forintot. 

 

2.7. 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. 
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2.8. 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. 

 

2.9. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

 

Az Alapítvány tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel 

kapcsolatos információk közlésére kötelezett. Az Alapítvány sajátos tevékenységét az alábbi 

jogszabályok szabályozzák: 

- 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 törvény értelmében az Alapítvány közhasznúsági 

melléklet készítésére kötelezett. 

- 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. 

 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

3.1. A mérleg tagolása 

 

Új tételek a mérlegben 

 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

 

Tételek tovább tagolása a mérlegben 

 

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt. 

 

3.2. Mérlegen kívüli tételek 

 

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

 

Az Alapítvány pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy 

előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény 

által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 

 

3.3. Befektetett eszközök 

Az Alapítvány a fordulónapon 315 e Ft immateriális jószággal és 3 169 e Ft tárgyi eszközzel 

rendelkezett. 

3.4. Forgóeszközök 

 

3.4.1. Készletek 

 

Az Alapítvány a fordulónapon 18 e Ft készlettel rendelkezett, mely az előző években vásárolt 

göngyöleg. 
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3.4.2. Követelések  

A fordulónapon az Alapítvány követeléseinek mérlegértéke 2 e Ft, amely 1 e Ft személyi 

jövedelemadó és 1 e Ft egészségügyi hozzájárulás túlfizetésből adódik. 

3.4.3. Értékpapírok  

 

Az Alapítvány a fordulónapon értékpapírral nem rendelkezett. 

 

3.4.4. Pénzeszközök 

 

Az Alapítvány a pénzeszközeit könyv szerinti értéken tartja nyilván forint összegben. A 

mérlegben a pénztár egyenlege 1 e Ft az elszámolási betétszámla egyenlege 9 158 e Ft.  

 

3.5. Aktív időbeli elhatárolások 

 

Az Alapítvány a fordulónapon 33 e Ft aktív időbeli elhatárolással rendelkezett mely a 

következő évet érintő 15 e Ft ESET licensz hosszabbításból és 18 e Ft ásványvíz ballon 

betétdíjból állt. 

 

3.6. Saját tőke: Induló vagyon  

 

Az induló vagyon mérlegértéke 150 e Ft. 

 

3.6.1. Tőkeváltozás 

 

A tőkeváltozás fordulónapi értéke 8 966 e Ft. 

 

3.6.2. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 

 

Az Alapítvány tárgyévi alaptevékenységének eredménye 2 024 e Ft. Az Alapítvány 2019-ben 

vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

 

3.7. Kötelezettségek 

 

A kötelezettségek értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. Az Alapítvány a 

fordulónapon 36 e Ft rövid lejáratú kötelezettséggel rendelkezett 

- 35 e Ft szállítókkal szembeni kötelezettség 

- 1 e Ft szociális hozzájárulási adó kötelezettség 

 

3.8. Passzív időbeli elhatárolások 

 

A mérlegkészítés időpontjában az Alapítványnak összesen 1 520 e Ft következő időszakra 

elszámolandó bevétele és költsége van 

    - 60 e Ft passzív időbeli elhatárolást igénylő költsége:  

2019/12. hó könyvelési díj,  

2019/12. hó telefon, tárhelybérlés, parkolás  

2019/12. hó szőnyeg bérleti díj 
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    - 1 460 e Ft tárgyévben fel nem használt szja 1 % támogatás  

  

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

4.1. Az eredmény-kimutatás tagolása 

 

Új tételek az eredmény-kimutatásban 

 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredmény-kimutatás tételek nem szerepelnek. 

 

Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban 

 

Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a 

tárgyidőszakban nem élt. 

 

4.2. Bevételek 

 

A Szent László Hospice Alapítvány 2019-ben 6 396 e Ft bevételt realizált, melynek megoszlása: 

 

Megnevezés e Ft 

Magánszemély adomány 4 889 

Jogi személy adomány 700 

Szja 1% felhasználás 806 

Kerekítés 1 

Összesen: 6 396 

 

4.3. Ráfordítások 

 

A Szent László Hospice Alapítvány ráfordításainak megoszlása: 

 

Megnevezés e Ft 

Anyagjellegű ráfordítások 2 176 

Személyi jellegű ráfordítások 300 

Értékcsökkenési leírás 1 296 

Egyéb ráfordítások: orvosi készülék 600 

Összesen: 4 372 

 

4.4. Adófizetési kötelezettség 

 

Az Alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, társasági adó fizetési 

kötelezettsége nem keletkezett.  

 

4.5. Eredmény 

 

Az adózott eredmény felhasználása 

 

Az Alapítvány eredménye 2019-ben 2 024 e Ft nyereség volt, melyet a tőkeváltozás terhére 

számol el. 
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5. Tájékoztató adatok 

 

A Szent László Hospice Alapítvány 2019. évi statisztikai állományi létszáma: 0 fő. 

6. Beszámoló az Alapítvány 2019. évi tevékenységéről 

 

A támogatóknak, adományozóknak 2018. áprilisától van lehetősége igénybe venni a Barion 

Payment Zrt. elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatását, amellyel kényelmesen és 

biztonságosan tudnak bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online 

weboldalunkat használva. 2019-ben 404 850,- forint támogatás érkezett 17 tranzakció során. 

Bevételeink az elmúlt évekhez képest megsokszorozódtak. Kiemelkedően magas volt a 

magánszemélyek által nyújtott adomány. A támogatási összeg alkalmanként 2 000.- ft és 

2 000 000.- ft között mozgott.  

Az Alapítvány évek óta vásárol és fogad el tárgyi adományként gyógyászati segédeszközöket, 

készülékeket. A Gáspár Medical Center felajánlása kapcsán 2 darab orvosi lézer készülék került 

a részlegre, melyek nagymértékben hozzájárulnak a betegek életvégi gondozásának, ápolásának 

magasabb színvonalához.  

Az eltelt időszakban a betegek komfortjának javítása céljából 3 kórterembe klímaberendezést 

szereltettünk fel, és beszereztünk 7 darab ventilátort is.  

Az ápoló kollégákat (18 fő) munkacipővel láttuk el. Konferencián, továbbképzésen való 

részvételt finanszíroztunk 3 fő részére. 

Az ásványvíz tárolását, adagolását biztosító gépet modernebbre cseréltük, így már szénsavas 

ásványvíz áll a betegek, dolgozók, hozzátartozók rendelkezésére. Folyamatosan biztosítjuk az 

ásványvíz beszerzését.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan szőnyegbérléssel segítjük a részlegen a higiénés rend fenntartását. 

A Hospice Részleg működését, az Alapítvány tevékenységét bemutató 1000 darab 

betegtájékoztató füzetet készíttettünk. Ennek révén kívántuk segíteni a részlegen folyó munka 

megismerését, az adományozási kedv növelését. 

Az épület mellett található füves terület kezelését, szakember általi gondozását májustól 

biztosítjuk, melyet a mozgásképes vagy kerekesszékes betegek szívesen vesznek igénybe séta, 

levegőzés alkalmából. 

A karácsonyi ünnepség - hagyományként - a betegekkel, a hozzátartozókkal, a dolgozókkal 

közösen zajlott. Az ünnepi hangulathoz tartozó fenyőfát, az apró ajándékokat, a vendéglátást a 

reprezentációs keretből oldottuk meg. 

Az Alapítvány működéséhez szükséges költségek (könyvelői díj, telefonszámla, tárhelybérlés, 

posta, bank, stb.) folyamatosan, zökkenőmentesen rendelkezésre álltak az év folyamán. 

 

Budapest, 2020. május 20. 
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