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1. Az alapítvány általános bemutatása  

 

 Civil szervezet neve: REN-RO Alapítvány az elesettekért  

 Székhelye: 1012 Budapest, Attila u. 97. 4/3. 

 Cégforma: közhasznú alapítvány  

 Alapító: Rónai Györgyike Éva  

 Adószám: 19664620-1-41  

 Statisztikai számjel: 19664620-9499-569-01  

 Bírósági ügyszám: 1200/Pk.64840/1990  

 Alapítás időpontja: 1991.05.28.  

 A mérlegkészítés fordulónapja: 2021.12.31  

 A gazdasági év: 2021.01.01-2021.12.31.  

Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 A társaság képviseletére jogosult személy, aki a beszámolót jogosult és köteles aláírni:  

Név: dr. Szöllősy Gyula (kuratórium elnöke)  

Lakcím: 1088 Budapest, Bródy S. u. 14. 1/2.  

 

 A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok elvégzéséért, beszámoló készítésért felelős  

személy:  

Név: Dallos Szilvia  

Lakcím: 3300 Eger, Malom utca 5. 2/7.  

Reg. száma: 152218 

Az alapítvány céljai:  

  azon emberek megsegítése, akik koruk, helyzetük, illetve állapotuk miatt átmenetileg vagy véglegesen a 

társadalom segítségére szorulnak 

  egészségmegőrzés, szociális tevékenység, időskorúak gondozása 

Az Alapítvány elsősorban a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Nephrológia-Hypertónia 

Ambulanciáján működik, segítve az évek óta visszajáró gondozott betegeket.  

 

 

 

 

 

 



2. Számviteli politika bemutatása  

 

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, és egyszerűsített éves 

beszámoló készítésére kötelezett.  

 

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:  

 

- mérleg  

- eredmény-kimutatás  

- kiegészítő melléklet és  

- közhasznúsági melléklet  

 

Az Alapítvány a mérleget a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint előírt  

tagolásban készíti el.  

Az Alapítvány az eredmény-kimutatást a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint  

készíti el.  

 

A számviteli alapelvek érvényesülése:  

 

A vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítania kell a (teljesség, valódiság, világosság,  

következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli  

elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség — haszon  

összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.  

 

Ennek teljesülése érdekében az Alapítvány:  

 a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzá  

kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza,  

 a számlarendjében csak a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza.  

 

Az Alapítvány a beszámolási évben a számviteli politika körébe tartozó tényezőkben nem hajtott végre  

(pl. vagyonra, eredményre) érdemleges hatással bíró módosítást.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Költségvetési támogatások felhasználása  

Az Alapítvány 2020 márciusában pályázat útján elnyert 200.000.-Ft támogatást a Nemzeti Együttműködési 

Alapból Irány az egészség támogatási cél megvalósításához. A támogatás felhasználási időszaka 2020.04.01-

2021.03.31.A felhasznált összeggel 2021-ben készült elszámolás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé. 

Szintén pályázat útján részesült támogatásban az Alapítvány 2021. márciusában, ekkor 300.000.-Ft 

támogatást utalt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Életmódtanácsadás veseelégtelenségben, 

magasvérnyomásban, cukorbetegségben szenvedők részére támogatási program keretében. Ezzel a 

támogatási összeggel 2022. április 30-ig kell elszámolnia az Alapítványnak. 

 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 

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

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

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

 

4.1.2. 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. 

 

4.1.3. Befektetett eszközök 

Fordulónapon az Alapítvány immateriális javainak bruttó értéke 0 eFt, nettó értéke 0 eFt, a tárgyi 

eszközök bruttó értéke 3.006 eFt, nettó értéke 474 eFt. 

4.1.4. Forgóeszközök 

4.1.4.1. Készletek 

Az Alapítvány a fordulónapon készlettel nem rendelkezett. 

4.1.4.2. Követelések 

A fordulónapon az Alapítvány 63 eFt egyéb követeléssel rendelkezett. 

4.1.4.3. Értékpapírok 

Az Alapítvány a fordulónapon értékpapírral nem rendelkezett. 

4.1.4.4. Pénzeszközök 

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

mérlegben a házipénztár egyenlege 2021. december 31-én 19 eFt, az elszámolási betétszámla 

egyenlege 2.075 eFt, 

4.1.5. Aktív időbeli elhatárolások 

Az Alapítvány a fordulónapon 2 eFt következő időszakot terhelő költségből származó aktív időbeli 

elhatárolással rendelkezett. 

 



 

4.1.6. Saját tőke 

4.1.6.1. Induló vagyon 

Az induló vagyon mérlegértéke 50 eFt. 

4.1.6.2.Tőkeváltozás 

A tőkeváltozás fordulónapi értéke 1.504 eFt. 

4.1.6.3.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 

Az Alapítvány tárgyévi alaptevékenységének eredménye 352 eFt. 

Az Alapítvány 2021-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

4.1.7. Kötelezettségek 

4.1.7.1. Rövid lejáratú kötelezettségek 

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

között szerepel 63 eFt kölcsön kötelezettség és 300 eFt a Nemzeti Együttműködési Alapból elnyert 

támogatás összege. 

4.1.8. Passzív időbeli elhatárolások 

A mérlegkészítés időpontjában az Alapítványnak 364 eFt SZJA 1%-ból, származó passzív időbeli 

elhatárolást igénylő tétele volt.  

4.2. Bevételek részletezése  

Értékesítés nettó árbevétele    0 eFt 

Aktivált saját teljesítmények értéke   0 eFt 

Egyéb bevételek                           1.647 eFt 

= tagdíj   0 eFt     

=alapítótól kapott befizetés 0 eFt 

= támogatások              1.647 eFt 

 ebből adományok     114 eFt 

Pénzügyi műveletek bevételei    0 eFt 

ÖSSZES BEVÉTEL                         1.647 eFt 

= ebből közhasznú tevékenység bevételei              1.647 eFt 

Az Alapítvány bevételeit a támogatások adják.  

A személyi jövedelemadó  

meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény  

alapján kiutalt tárgyévi összeg 364 ezer Ft.  

4.3. Ráfordítások részletezése  

Anyagjellegű ráfordítások összesen   363 eFt 

Személyi jellegű ráfordítások összesen       0 eFt 

Értékcsökkenési leírás    932 eFt 

Egyéb ráfordítások         0 eFt 

Pénzügyi műveletek ráfordításai        0 eFt 

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS                   1.295 eFt 

= ebből közhasznú tevékenység ráfordításai                  1.295 eFt 

 

4.4 Támogatási programok bemutatása 
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány az Elesettekért

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: egyszeri

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben telhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DoIogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

dallo
Typewriter
Orvosi eszközök pótlása a betegellátás biztosításának céljára

dallo
Typewriter
Novo Nordisk Hungária Kft.

dallo
Typewriter
x

dallo
Typewriter
100.000.-Ft

dallo
Typewriter
100.000.-Ft

dallo
Typewriter
30.000.-Ft

dallo
Typewriter
100.000.-Ft

dallo
Typewriter
30.000.-Ft

dallo
Typewriter
Fonendoszkópok vásárlása betegeinket ellátó belgyógyászati osztályra.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány az Elesettekért

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: egyszeri

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben telhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DoIogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

dallo
Typewriter
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

dallo
Typewriter
x

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
Betegellátást segítő eszközök beszerzése ( betegrögzítő, digitális mérleg, fonendoszkóp, vérnyomásmérő)
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány az Elesettekért

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: egyszeri

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben telhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DoIogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

dallo
Typewriter
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

dallo
Typewriter
x

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
Betegellátást segítő eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, betegfogadó szék, hangvilla, irodaszer)
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány az Elesettekért

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: egyszeri

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben telhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DoIogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

dallo
Typewriter
Életmód tanácsadás veseelégtelenségben,magasvérnyomásban,cukorbetegségben...

dallo
Typewriter
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

dallo
Typewriter
x

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
43.900.-Ft

dallo
Typewriter
300.000.-Ft

dallo
Typewriter
43.900.-Ft

dallo
Typewriter
43.900.-Ft

dallo
Typewriter
Életmódtanácsadás betegek részére készített 2022-es falinaptáron, tápanyagtáblázat, diétás tanácsok papíron
a gondozott betegeknek. 
A naptár teljes költsége 2022 évi, elszámolás BGA felé 2022.04.30-ig.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány az Elesettekért

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: egyszeri

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben telhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DoIogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

dallo
Typewriter
Irány az egészség

dallo
Typewriter
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

dallo
Typewriter
x

dallo
Typewriter
200.000.-Ft

dallo
Typewriter
30.030.-Ft

dallo
Typewriter
0.-Ft

dallo
Typewriter
30.030.-Ft

dallo
Typewriter
30.030.-Ft

dallo
Typewriter
Élelmiszervásárlás élelmiszercsomaghoz

dallo
Typewriter
, adminisztrációs költség.

dallo
Typewriter
30.030.-Ft
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány az Elesettekért

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: egyszeri

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben telhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DoIogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

dallo
Typewriter
NAV 1%

dallo
Typewriter
x

dallo
Typewriter
Magyar Államkincstár

dallo
Typewriter
433.477.-Ft

dallo
Typewriter
433.477.-Ft

dallo
Typewriter
0.-Ft

dallo
Typewriter
0.-Ft

dallo
Typewriter
0.-Ft

dallo
Typewriter
Tartalékolva 2022-re. 
Éves kirándulásra a gondozott betegekkel, eszközbeszerzés Alapítványi feladatok ellátásához.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány az Elesettekért

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: egyszeri

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben telhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DoIogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

dallo
Typewriter
Trans Lex Work Kft.

dallo
Typewriter
x

dallo
Typewriter
200.000.-Ft

dallo
Typewriter
200.000.-Ft

dallo
Typewriter
97.026.-Ft

dallo
Typewriter
0.-Ft

dallo
Typewriter
97.026.-Ft

dallo
Typewriter
97.026.-Ft

dallo
Typewriter
Élelmiszercsomag gondozott vesebetegeknek, rendelőfelújítás kapcsán bútorszerelés, irodaszerek, pulzoximmeter
beszerzése.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Alapítvány az Elesettekért

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: egyszeri

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben telhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

DoIogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

dallo
Typewriter
Trans Lex Work Kft.

dallo
Typewriter
x

dallo
Typewriter
200.000.-Ft

dallo
Typewriter
0.-Ft

dallo
Typewriter
200.000.-Ft

dallo
Typewriter
200.000.-Ft


