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: 2022-05-31 20:58:11. Érkeztetési szám: EB00610082

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egy vérből vagyunk Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 1 2 8 3 3

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!

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.30

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

PK-742

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:

Egy vérből vagyunk Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 3 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Sólyatér
9.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4.

2.

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 8 3 3

/P k.6 0 6 7 2

1 9 2 1 2 9 7 9

/2 0 1 9

1

4 1

Gui Angéla

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 2

0 5

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

1

3 0

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.30

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

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egy vérből vagyunk Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

141

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

141

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

9 770

12 976

I. Készletek
II. Követelések

919

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

9 770

12 057

9 770

13 117

8 466

10 790

I. Induló tőke/jegyzett tőke

200

200

II. Tőkeváltozás/eredmény

108

8 265

8 158

2 325

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

700

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!

700
1 304

1 627

9 770

13 117
Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.30

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

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egy vérből vagyunk Alapítvány
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

18 565

27 034

18 565

27 034

18 565

18 565

18 565

18 565

5 565

5 565

5 565

5 565

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

42

42

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

18 565

27 076

18 565

27 076

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

18 565

27 076

18 565

27 076

5 558

23 964

5 558

23 964

178

8

178

8

799

519

799

519

3 870

260

3 870

260

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

2

2

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

10 407

24 751

10 407

24 751

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

10 407

24 751

10 407

24 751

8 158

2 325

8 158

2 325

8 158

2 325

8 158

2 325

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

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

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

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

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egy vérből vagyunk Alapítvány
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

10 000

20 677

10 000

20 677

5 565

6 357

5 565

6 357

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
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

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

Igen

Nem

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Egy vérből vagyunk Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 3 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Sólyatér

9.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4.

2.

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 6 7 2

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 9

0 0 1 2 8 3 3

1 9 2 1 2 9 7 9

1

4 1

Gui Angéla

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Fuss pont most 2020 virtuális futása adományosztás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi XXXI. törvény 1. §-10. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: nehéz sorsú, rászoruló gyerekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

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

PK-742

2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Egy vérből vagyunk Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 3 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Sólyatér

9.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4.

2.

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 6 7 2

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 9

0 0 1 2 8 3 3

1 9 2 1 2 9 7 9

1

4 1

Gui Angéla

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Egy vérből vagyunk jótékonysági futás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi XXXI. törvény 1. §-10. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: nehéz sorsú, rászoruló gyerekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

700

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

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

PK-742

2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Egy vérből vagyunk Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 3 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Sólyatér

9.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4.

2.

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 6 7 2

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 9

0 0 1 2 8 3 3

1 9 2 1 2 9 7 9

1

4 1

Gui Angéla

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Sporttábor

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi XXXI. törvény 1. §-10. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarfülpös Szórványkollégium
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

45

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

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

PK-742

2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Egy vérből vagyunk Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 3 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Sólyatér

9.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4.

2.

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 6 7 2

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 9

0 0 1 2 8 3 3

1 9 2 1 2 9 7 9

1

4 1

Gui Angéla

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Legyél te is karácsonyi csodatevő

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi XXXI. törvény 1. §-10. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hazai és határon túli gyermekotthonban élők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

300

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Egy vérből vagyunk Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 3 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Sólyatér

9.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

4.

2.

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 6 7 2

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 9

0 0 1 2 8 3 3

1 9 2 1 2 9 7 9

1

4 1

Gui Angéla

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Fuss pont most

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi XXXI. törvény 1. §-10. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hazai és határon túli segítőkész emberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egy vérből vagyunk Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

adomány

Tárgyév
3 870

260

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)

3 870

260

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

3 870

260

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

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

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egy vérből vagyunk Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

18 565

27 076

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

18 565

27 076

H. Összes ráfordítás (kiadás)

10 407

24 751

178

8

10 407

24 751

8 158

2 325

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

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
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!

Nyomtatva: 2022.06.01 23.50.31

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

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egy vérből vagyunk Alapítvány
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: 2022.06.01 23.50.31

Közhasznúsági beszámoló
2. Az Alapítvány 2021-ben több mint félezer rászoruló, árva és félárva gyermeknek nyújtott
konkrét anyagi segítséget és szervezett számukra felejthetetlen élménynapokat, táborokat. Az
Egy Vérből Vagyunk Alapítvány 2021-ben megvalósított egy 600 kilométeren át tartó
jótékonysági futást, egy erdélyi és egy kárpátaljai sporttábort árva gyermekek számára, a Fuss
pont most virtuális futással több ezer embert mozgatott meg és eredményesen vont be az
adakozása, a Legyél Te is karácsonyi csodatevő programnak köszönhetően pedig közel 300
rászoruló gyermek kapta meg karácsonykor azt az ajándékot, amelyre igazán vágyott.
Nagyobb eseményein kívül rendszeres támogatást nyújtott több határon túli gyermekotthon
javára.

Egy vérből vagyunk jótékonysági futás
Az „Egy vérből vagyunk” véradással egybekötött jótékonysági futás 2021. július 14-én rajtolt
a fővárosból, majd Szolnokot, Berettyóújfalut, Nagyváradot és Kolozsvárt érintve hat nappal
és hatszáz kilométerrel később ért célba az erdélyi Magyarfülpösön található
szórványkollégiumban. A mottója az volt, hogy a múlton való állandó siránkozás helyett a
segítés és a mozgás öröme legyen az, ami összeköt. Az eseménynek az volt a célja, hogy
felhívjuk a figyelmet a mozgás és véradás fontosságára, valamint, hogy adományokat
gyűjtsünk a mezőségi Magyarfülpösön lévő Szórványkollégium javára.
A nyári időszakban különösen nagy szükség van vérre, ráadásul a 2020-21-es járványhelyzet
miatt sok donor nem tudott megjelenni a véradásokon. Ezt az üzenetet minden lehetséges
módon próbáltuk hangsúlyozni, hiszen a korlátozások alatt a szabadban sportolni, vért adni és
másokon segíteni mindenki számára szabad, sőt ajánlott volt. Az esemény ideje alatt 3
városban szerveztünk véradó nappal egybekötött sajtótájékoztatót, melynek keretében
megismertettük az esemény céljait. Az eseményeken mutatkozott be az Országos Vérellátó
Szolgálat és a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által forgalomba állított véradó busz,
melyen 4 illetve 6 órás időtartamban várták a donorokat az OVSZ területileg illetékes

munkatársai. A futás útvonalát úgy alakítottuk ki, hogy az ultrafutókból álló mezőny a busz
kiállási pontjaihoz érkezzen meg és induljon tovább.
A futáshoz bárki csatlakozhatott, aki regisztrált az esemény honlapján, továbbá helyi
futóközösségek vagy sportegyesületek tagjaiból is toboroztunk lelkes csapatokat. A
Kancellária Sportegyesület több tagja is részt vett futóként az eseményen. Az esemény
fővédnökének Herczegh Anitát, Magyarország köztársasági elnökének feleségét kértük fel,
aki maga is rendszeres véradó. Minden városban, ahol sajtótájékoztatóval egybekötött
véradást szerveztünk helyi kötődésű, illetve néhány országosan ismert személy is csatlakozott
az eseményhez.
Az akciót nagy médiaérdeklődés övezte nemcsak a fővárosban, hanem szerte az országban és
a határon túl is, így az országos és a helyi médiumok is kiemelten foglalkoztak az
eseménnyel. Az esemény határon túli napjaiban is tartottunk sajtónyilvános
befutóeseményeket Nagyváradon, Kolozsváron, valamint a célba érkezéskor Magyarfülpösön.
A futás során a véradás mellett adományokat is gyűjtöttünk melyeket ezúttal személyesen
juttattunk el a kedvezményezettek számára a befutó eseményeken és a célba érkezéskor. A
magyarfülpösi Szórványkollégium mellett további két határon túli helyszínen, a Nagyváradon
lévő Partiumi Keresztény Egyetem és a Kolozsváron található Sapientia számára
sportszereket és TEQBALL asztalt adhattunk át ünnepélyes keretek között.

A jótékonysági futás július 14-én Budapesten rajtolt, majd 6 nappal és 600 kilométerrel
később ér célba az erdélyi Magyarfülpösön található Szórványkollégiumban. Az átmeneti
menedéket nyújtó otthont 20 évvel ezelőtt alapította Ady István református lelkész. Olyan
gyermekek kerültek ide, akik nem tanulhattak anyanyelvükön és mellette élet-halál harcot
kellett vívniuk a mindennapi betevőfalat megszerzéséért, naponta szembe kellett nézniük az
otthoni erőszakkal, alkoholizmussal stb. Ők sajnos csak hétköznap lehetnek az otthon lakói,
hétvégére haza kell menniük, ezért csütörtökön már könnyes a szemük, ha arra gondolnak,
másnap már „otthon” lesznek. Nem ritka, hogy egész hétvégén nem esznek semmit, és
legtöbbjük fűtetlen helyiségben a betonpadlón alszik, nincs áram és víz sem az otthonukban.
A Szórványkollégiumban jelenleg 49 magyar gyermek talált átmeneti menedéket, értük,
hozzájuk futottunk el.

Erdélyi sporttábor
2021. július 19. és 24. között került sor az erdélyi Magyarfülpösön egy sporttáborra, melyben
többségében nehéz sorsú, mezőségen élő magyar gyerekek vettek részt. Az esemény az „Egy
vérből vagyunk” elnevezésű jótékonysági futás célba érkezésekor kezdődött, mely során egy
Budapestről rajtoló ultrafutó csoport 6 nap után érkezett meg az Ady István református lelkész
által életre keltett magyarfülpösi Szórványkollégiumba, ahol a gyerekeknek az alapvető
szükségletek biztosítása (étkezés, fűtés, tiszta ruha) mellett lehetőségük van magyarul tanulni.
A település szélétől az utolsó néhány száz métert a gyerekek közösen tették meg a futókkal,
így a közös élmény nemcsak a jótékonysági futás ünnepélyes lezárása, hanem a sporttábor
kezdete is volt egyben.
A tábor elsődleges célja, hogy sportolási lehetőséget biztosítson nehéz sorsú gyerekeknek,
akiknek általában véve kevés lehetőségük adódik a mozgásra, elsősorban az infrastruktúra és
az humánerő (testnevelő, edző, mozgásterapeuta) hiánya miatt.
Emellett újfajta, bárki számára könnyen elérhető mozgásformákkal és sportágakkal
ismertettük meg a gyerekeket, akik az ott hagyott sporteszközökkel a továbbiakban bármikor
gyakorolhatják ezeket a testmozgásokat. A sport továbbá az egyik legjobb formája a
csapatépítésnek, az összetartozás erősítésére és az egészséges életmódra való nevelésnek.
A sport az egészség és életminőség megőrzése mellett növeli az állóképességet és a kondíciót,
továbbá sokat segít az összpontosításban és a koncentráció fejlesztésében, mindezt játékos,
gyermekek által és élvezhető, szerethető formában. A sport emellett megtanít becsületesen
győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A mozgásformák, sportjátékok kiválasztása során
elsősorban arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbb gyerek számára elérhetővé tegyük őket,
sok esetben a kisebbek a nagyobbakkal együtt vehettek részt akár aktívan, akár passzívan a
programokban.
Ahogy az általában lenni szokott, a legfontosabb itt is a részvétel volt, de egyes feladatokban
értékelés is volt, ezzel motiválva a gyerekeket a feladatok lehető legjobb teljesítésére.
A bentlakásos tábor 6 napja során összesen 45 gyerek vett részt az eseményen. A
Szórványkollégium udvarán felállított sátrakban és az épületben lévő ágyakban voltak
elszállásolva a gyerekek, továbbá egy kisbuszos transzferrel lehetőségük volt (elsősorban a

kisebbeknek) a napi programok végén hazautazni. A legfiatalabb résztvevő 4 éves, míg a
legidősebb 15 éves volt, tehát az óvodás és az általános iskolai alsós és felsős korosztály
képviseltette magát.
A programokért 8 testnevelő, sportszervező és animátor volt felelős.

Kárpátaljai sporttábor
2021. október 22. és 29. között került sor kárpátaljai Nagydobronyban egy sporttáborra,
melyben nehéz sorsú, gyermekotthonokban élő magyar gyerekek vettek részt. A tábor
elsődleges célja, hogy sportolási lehetőséget biztosítson a gyerekeknek, akiknek általában
véve kevés lehetőségük adódik a mozgásra, elsősorban az infrastruktúra és az humánerő
(testnevelő, edző, mozgásterapeuta) hiánya miatt. Emellett újfajta, bárki számára könnyen
elérhető mozgásformákkal és sportágakkal ismertettük meg a gyerekeket, akik az ott hagyott
sporteszközökkel a továbbiakban bármikor gyakorolhatják ezeket a testmozgásokat. A sport
továbbá az egyik legjobb formája a csapatépítésnek, az összetartozás erősítésére és az
egészséges életmódra való nevelésnek. A sport az egészség és életminőség megőrzése mellett
növeli az állóképességet és a kondiciót, továbbá sokat segít az összpontosításban és a
koncentráció fejlesztésében, mindezt játékos, gyermekek által és élvezhető, szerethető
formában. A sport emellett megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A
mozgásformák, sportjátékok kiválasztása során elsősorban arra törekedtünk, hogy a lehető
legtöbb gyerek számára elérhetővé tegyük őket, sok esetben a kisebbek a nagyobbakkal vagy
a sérültek az épekkel együtt vehettek részt akár aktívan, akár passzívan a programokban.
Ahogy az általában lenni szokott, a legfontosabb itt is a részvétel volt, de egyes feladatokban
értékelés, díjazás is volt, ezzel motiválva a gyerekeket a feladatok lehető legjobb teljesítésére
és a sikerélmény visszacsatolást adott néhányuknak, hogy mely területen érdemes a
továbbiakban folytatni a sportolást. A sporttábor 8 napja során összesen 115 gyerek vett részt
az eseményen, 85-en a nagydobronyi Irgalmas Samaritanus Gyermekotthon lakói, míg 30-an
a ráti Szent Mihály Gyermekotthonból. Mivel az események többsége Nagydobronyban vagy
környékén zajlott, így a ráti gyerekeket kisbuszos transzferrel érkeztek a helyszínre és a napi
programok végén így utaztak haza. A programokért 6 testnevelő, sportszervező és animátor
volt felelős, akik kisebb, korosztály és fejlettségi szint szerint kialakított csoportokra bontva
foglalkoztak a gyerekekkel és a csoportok forogtak az egyes sportprogramok és aktivitások

között. A legfiatalabb résztvevők 4 évesek, míg a legidősebbek 20 évesek volt, tehát az
óvodás, az általános iskolás és főiskolás korosztály is képviseltette magát.

Legyél te is karácsonyi csodatevő
Közel 300 gyermek számára sikerült névre szóló karácsonyi ajándékot adnunk. Megkérdeztük
a gyermekotthonok lakóit, hogy milyen ajándékot szeretnének a fa alá, az alapítvány pedig
valóra váltotta az álmukat. Az adománygyűjtés híre a közösségi média segítségével több
tízezer emberhez jutott el. Az adományokat december közepén ki is juttattuk a
gyermekotthonokba, most más hasznos felajánlással együtt.

Fuss pont most
Több mint huszonegyezer kilométert, azaz a Föld átmérőjét oda-vissza futotta le az a több
mint 2200 ember. Így lett 250 nehéz sorsú gyermeknek sportcipője! A Fuss pont most
szilveszteri futáson arra kértük a futókat, éljenek határon innen vagy túl, hogy regisztráljanak
az eseményünkre, amelyen mi összegyűjtöttük azokat a kilométereket, amelyeket az év utolsó
napjának 24 órájában bárki, bárhol megtett, futva, kocogva, sétálva. Szponzoraink pedig
minden megtett kilométer után 100 forinttal támogatták alapítványunkat. A befolyt összegből
edző cipőt vettünk azoknak a nehéz sorsú gyermekeknek, akik azért nem tudnak sportolni,
mert nincs cipőjük.

Adószám: 19212979-1-41
Nyilvántartási szám: 01-01-0012833
Fővárosi Törvényszék bejegyzés ügyszáma: 0100/Pk.60672/2019

Egy vérből vagyunk Alapítvány

Kiegészítő melléklet

Fordulónap:

2021. december 31.

Beszámolási időszak:

2021.01.01.- 2021.12.31.

Budapest, 2022. május 30.

…………………………………….
Gui Angéla képviselő, kurátor
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1. Az alapítvány bemutatása
1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja
Az alapítványt a Fővárosi Törvényszék 2019.11.22-én jegyezte be.
Az alapítvány létrehozásának célja: A Kárpát-medencében élő, nehéz helyzetben lévő
gyermekek, árvák, gyermekotthonok és átmeneti menedéket nyújtó házak támogatása, a
nehéz körülmények között élők életmódváltásának a támogatása
Az Alapítvány tevékenysége
-olyan jótékonysági sport és kulturális események szervezése, amely hozzájárul az
alapítvány céljainak a megvalósításához
- olyan véradó események szervezése, amely hozzájárul az alapítvány céljainak a
megvalósításához
- egészségügyi vizsgálatok szervezése a Kárpát-medencében élő, nehéz helyzetben lévő
gyermekek számára
- események és kampányok szervezése
- az alapítvány céljaival megegyező pályázatok írása, kezelése
- felvilágosítás és véleményadás a civil társadalom, az önkéntes munka, a nehéz
körülmények között élő gyermekek témájában
- szakmai kapcsolatok kialakítása és szervezése ezen a területen
- együttműködés és partnerség kialítása más szervezetekkel, egyesületekkel, egyházakkal,
a gazdasági élet és a kormányzat szereplőivel
1.2 Cím
Az alapítvány cégbejegyzés szerinti székhelye: 1138 Budapest, Sólyatér utca 9.
1.3 Képviselő
Az alapítvány képviselője: Gui Angéla

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1 Könyvvezetés módja
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása
Megbízott külső szolgáltató feladata. Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet.
2.2 Könyvvezetés pénzneme
Az alapítvány könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai
szerint vezeti.
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2.3 Könyvvizsgálat
Az alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.
2.4 Beszámoló formája és típusa
Az alapítvány a tárgyidőszakra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel
(a továbbiakban: „számviteli törvény”), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvénnyel (a továbbiakban „Civil törvény”), a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) kormányrendelettel összhangban „A kettős
könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági
melléklet” típusú beszámolót készíti.
2.5 Üzleti év
Jelen beszámoló a 2021.01.01 – 2021.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2021.12.31.
2.6 Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja 2022.03.31. Az ezen időpontig ismertté vált, a
tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a
beszámoló tartalmazza.
2.7 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 mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok
között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
2.8 Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák,
ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében
kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.
2.9 Ismételt közzététel alkalmazása
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása
esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok
bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően
ismételten közzé kell tenni.
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló
kiegészítő mellékletében kell bemutatni.
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2.10 Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként
nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által
valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó
értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása
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 értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan
(lineáris leírási módszerrel) történik.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben 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
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet
meghaladja a 100 E Ft-ot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az
előző üzleti évhez képest nem történtek.
2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása
Az alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.
2.13 Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
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2.14 Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős
módosítás nem történt
.
2.15 Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.
2.16 Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.
2.17 Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

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 továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az alapítvány a tárgyidőszakban nem
élt.
3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.
3.3. Befektetett eszközök
Az alapítvány a tevékenységéhez szükséges kisebb értékű eszközöket szerzett be. Nettó
érték a forduló napon 141 E Ft
Befektetett pénzügyi eszközök:
Az alapítvány befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.
Forgóeszközök
3.4. Készletek
Az alapítvány készletekkel nem rendelkezik.
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3.5. Követelések alakulása
Az alapítvány fordulónapi követelése az előre megrendelt és bankkártyával kifizetett
adományozási célú kiadások voltak, melyeket a fordulónap után számláztak ki.
3.6. Pénzeszközök
12.976 E Ft
3.7. Időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 1627 ezer Ft összegben került sor, ez a
befolyt, de 2021-ban fel nem használt támogatás összege.
3.8. Saját tőke
A saját tőke változása
Az alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban 2325 ezer Ft-al növekedett.
Lekötött tartalék jogcímei
Az alapítványnak lekötött tartaléka nincs.
Értékhelyesbítések alakulása
Az alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.
3.9. Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettség az alapítványnál tárgyévben 0 ezer Ft. összegben volt.
Rövid lejáratú kötelezettségek
A fordulónapi nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettség 700 E Ft.
3.10. Mérlegen kívüli tételek
A mérleg fordulónapja után nem történt a 2020. gazdasági év szempontjából lényeges
esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
Az alapítványnál korábbi időszakra módosítás nem volt.
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4.2. Össze nem hasonlítható adatok
Az alapítvány eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.
4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása
Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban
Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével az alapítvány a
tárgyidőszakban nem élt.
4.4. Bevételek
A bevételek 100%-a támogatás illetve adomány volt. Összegük az eredménykimutatásban
szerepelnek.
4.5. Ráfordítások
Költségek költség nemenkénti bontásban
A költségek, költségnemenkénti megoszlását az eredménykimutatás mutatja, további
tagolás nem szükséges.
4.6. Pénzügyi eredmény
Az alapítványnál a pénzügyi műveletek eredménye 42 E Ft volt, mely a külföldről
vásárolt árucikkek árfolyamkülönbözetéből származott.
4.7. Adófizetési kötelezettség nem volt.

5. Tájékoztató adatok
5.1. Bér-és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben az alapítvány alkalmazottat nem foglalkoztatott.
5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása
A vezető tisztségviselők részére az alapítvány előleget, kölcsönt nem folyósított,
nevükben garanciát nem vállalt.
5.3 Felügyelőbizottság
Az alapítványnál Felügyelő Bizottság nem működik.
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5.4 Kapott támogatások bemutatása
Az alapítvány részére befolyt támogatásokat a jelen közhasznúsági kiegészítő melléklet
mutatja be.
BGA 27/2021/804-000 2.000.000 Ft
NEAEKP S2021/1-00 8.000.000 Ft
BGA 19212979/2021 S801-00 11.000.000 Ft
Felhasználásukat a szöveges beszámoló tartalmazza.
5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége
Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.
5.6 Környezetvédelem
Az alapítvány környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
5.7. 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, eredmény-kimutatásban történő
bemutatásához.
5.8. A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő állította össze:
Neve:
Krieger Krisztina
Regisztrációs száma: 168646
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