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Melléklet: Számviteli beszámoló másolata.

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI
(ALAPADATOK)
Az alapítványt a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza alapította. A Fővárosi Bíróság
3755. sorszám alatt, a 11.Pk. 70093/3. számú végzésével 1993. február 9-én vette nyilvántartásba.
A közhasznú szervezetté minősítés időpontja:1999.szeptember 8.

Célja és feladatai:

−
−
−
−

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
keretében: gyermekápolás, gyógyítás tárgyi és spirituális feltételeinek javítása.
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés: eszközökkel, továbbképzési lehetőségekkel.
Szakmai képzések, továbbképzések külföldi tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel
támogatása.
Szakmai és tudományos konferenciák, rendezvények anyagi támogatás

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hozzájárulás a Bethesda Gyermekkórház rekonstrukciójához.
A kórház diakóniai tevékenységének támogatása.
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység keretében: az erdélyi és kárpátaljai magyarság egészségügyi ellátásának segítése eszközökkel
továbbképzési lehetőségekkel.
Egy esetleges általános célú kórház megszervezése és/vagy felnőtt szakellátás.
Ösztöndíjak adományozása.
Kiadványok megjelenítésének támogatása.
Pályázatok kiírása, illetve a fenti célok érvényesítése érdekében pályázatokon való részvétel.
Külföldi egyházakkal, társszervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatfelvétel.
Együttműködés országokkal és helyi hasonló célú alapítványokkal és külön megállapodás alapján
önkormányzatokkal, illetve más célú intézményekkel.
Euroatlanti integráció elősegítése szociális és egészségügyi területen.

II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

a) Közhasznú tevékenységek bevétele( Támogatások) alakulása:
Az Alapítvány támogatásai magánszemélyek, társaságok, egyéb szervezetek,
külföldi személyek és a központi költségvetésből származnak.
Közhasznú tevékenységből származó
bevétel
Magánszemélyek adományai

71.070.281
25.497.599

Egyházak, alapítványok, diakónia

8.181.974

Cégek, Vállalkozások felajánlásai

28.648.828

Jótékonysági est, fesztivál bevétele

Képzési támogatás (önrész)

1.817.412
900.000

Magnet Bank tám, segítő bankkártya program
jutaléka

4.395.848

Külföldi adományok összege:

1.628.620

Támogatások:

Közhasznú célú működésre kapott
támogatás: ebből SZJA 1% 2018. évi fel nem használt

93.028.122

61.021.560

része: 24.043.567

Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT pályázat
MNB támogatás szerződés alapján:
Központi költségvetéstől (2017-ben KIDSZ
részére 5.500eFt, amely 2019-re áthúzódik)
Kamat, jutalék, árfolyamnyereség:
KH BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK ÉS
KAMAT,JUTALÉK,ÁRFOLYAMNYER. ÖSSZ:

1.200.000

30.781.562
25.000
573.079
164.671.482

b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása:

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:(51+52+53):
51.Anyag költségek:
- Anyag költség: üzemanyag, építőanyagok és
élelmiszer
- Anyag költség: irodaszer, nyomtatvány, kisértékű
eszközök, e.munkaruha, kreatív anyag
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei:
- Személy és áruszállítás, bérleti díj:
- Karbantartás: gépek, járművek, épület,”C”épület
- Hirdetés, reklám, propaganda költsége:
- Oktatás, konferencia, kongresszus, tanfolyami.
költségek:
– - Posta, telefon, könyvek, folyóiratok, vendéglátás,
pénzügyi szolgáltatás, fénymásolás, szállás,
rendezvények, szórakoztató, kulturális programok
53. Egyéb szolgáltatások költségei:
- ebből bankköltség, biztosítási díjak:
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORD.: (54+55+56)
54. Bérköltség összesen:
55. Személyi jellegű kifizetések összesen:
- Betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénz
- Alkalmazottak oktatási, továbbképzési költsége
- Reprezentáció

56. Bérjárulékok összesen:
- Szociális hozzájárulási adó
- Egészségügyi hozzájárulás
c) 57. Értékcsökkenés összege:

75.443.948

12.990.779
8.031.017
4.959.762

61.061.452
2.010.982
24.185.850
8.038.058
9.002.541
17.824.021

1.391.717
1.182.577

11.924.802
10.268.830
232.208
158.634
57.800
15.774

1.423.764
1.263.176
160.588
5.061.489

d) 86. Egyéb ráfordítás (cél szerint juttatások részletezése):

- Az alapítvány által beszerzett eszközök, amelyek
a Kórház részére térítés nélkül átadásra kerültek
- Kórház részére térítés nélkül nyújtott szolgáltatás:
- Véglegesen nem fejlesztési célra adott tám. (Kárpátalja):

71.262.357

60.964.791
9.997.566
300.000

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZ:

163.692.596

e.) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott
támogatás mértékének kimutatása:
Az SZJA 1%- ból visszautalt + előző évi felhasznált különbözet

61.021.559- Ft,

(a 2017. évben átutalt SZJA 1%-ból 29.137.390,-Ft volt a maradvány, amely
felhasználása 2018-ben történt meg. A 2018-ben kapott SZJA 1%-ból szintén
igénybe vett az Alapítvány 31.884.169,-Ft összeget.

f.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:
- Az e. pontban szereplő SZJA 1% felhasználása az alábbiak szerint történt:
Közhasznú tevékenységre:
42.461.272,Működési költségre
:
14.631.427,Hirdetés és reklámra
:
3.928.860,g.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása:
- Az alapítvány tisztségviselői – kurátorok, képviselő – az alapítványtól semmilyen
juttatásban, költségtérítésben nem részesültek.

III. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA

Alapítványunk elsődleges célja a Bethesda Gyermekkórház fejlesztése, rekonstrukciójának
támogatása, orvosi műszerek, segédeszközök beszerzése, gyermekprogramok szervezése,
bonyolítása, beteg gyermekek táboroztatásának segítése, a kórházban folyó gyógyító munka
tudományos hátterének – továbbképzések, konferenciák látogatásának – támogatása. A legnagyobb
fejlesztés, ami 2015-ben kezdődött el, 2016-ban, 2017-ben is folytatódott az átvett épületek
felújítási, ill. átalakítási munkálatai, majd 2018-ban a nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelése,
színezése történt meg. Folytatódott az Anyák Házába, vendég-, ügyeleti-, öltöző szobákba még
szükséges berendezések beszerzése, amelynek költségét az Alapítvány biztosította. Továbbá több
számítógépet és szakmai, gyógyászati eszközt, bútorokat szerzett be az Alapítvány, amelyek a
Kórház részére átadásra kerültek 60.965eFt, értékben. Ebből kiemelve: az ADHD ambulanciára,
tetőtéri ács munkálataira, bútorokra, Wifi antennára, tesztkészletre és laptopra 1.583eFt-ot,
Sebészeti Műtőbe asztali sterilizáló készüléket, kézi műszereket; a Szemészeti Ambulanciára
Alpha Optika készletet: 7.205eFt, a Sebészeti Műtő Arthroscopos-laparascopos tornyot kapott
32.204eFt értékben. Intenzív Osztályra ultrahangos inhalátor, oxigén terápiás készülék, ill.
Hamilton lélegeztető gép beszerzése történt meg: 15.589eFt. értékben. Rehabilitációs Osztály térdvégtagmozgató, Family szett, mosogatógép, speciális kommunikációs eszközzel bővült. Az
eszközök állománya 3.228eFt értékű beszerzéssel növekedett.
A kórház higiéniai részlege egy padlótisztító berendezést kapott, amelyre 665eFt-ot, a
gyógytornászok 145eFt, Kárpátaljai Gyermek Otthon részére berendezésekre, sport eszközökre
346eFt-ot költött az Alapítvány.
Szolgáltatási számlák, amelyek ADHD riasztó berendezés visszatelepítését, padlástér burkolását,
igali üdülő felújítását, festését; a főépületben felvonó, tetőjavítás és a II. Belgyógyászati Osztály
felújítását tartalmazták, ennek pénzügyi kerete: 9.983eFt volt. Véglegesen nem fejlesztési célra a
Kárpátaljai Gyermekotthon részére 300eFt összegű támogatást nyújtott az Alapítvány.
Az Alapítvány, a 2018. évben támogatott fejlesztéseket, berendezéseket, beszerzéseket és
felújításokhoz, beruházásokhoz való hozzájárulást nem valósíthatta volna meg a SZJA 1%-a, a
magánszemélyek, az Egyházközségek, pályázatok, a Központ Költségvetés, cégek és
vállalkozások nagylelkű adománya és támogatása nélkül, amelyet ezúton is szívből köszönünk.
Kórház dolgozóival és önkéntesekkel, az elmúlt évekhez hasonlóan nyári táborokat szerveztünk
epilepsziás, onkológiai, pulmonológiai beteg gyermek, égéssérült, rehabilitációs ellátásban
részesülő gyermekek részére. Kirándulásokat, szórakoztató programokat szerveztünk, amelyre
különböző tevékenységet végző művészeket is meghívtunk.
Pályázat útján (Bethlen Gábor Alap Zrt.) az előző évekhez hasonlóan a külhoni szakemberek
közreműködésével megrendezésre került a Pszichológusok konferenciája, amelyen hazai és
külhoni pszichológusok tartottak színvonalas előadásokat, tapasztalatcseréket és szakmai
megbeszéléseket.
Támogatást nyújtottunk a kórház dolgozói részére a szakmai tovább képzésükhöz, konferencián,
kongresszusokon való részvételükhöz.

IV. A 2018. ÉVI MÉRLEG ÉS VAGYON ALAKULÁSA
A beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátosságait a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény a
illetve a 350/2011(XII.30) kormányrendelet szabályozza. Az alapítvány kettős könyvvitelt alkalmaz
és ebből adódóan éves közhasznú beszámoló készítésére kötelezett.
Az Alapítvány a beszámolóját az OBH-n keresztül letétbe helyezi.

2018. december 31-i záró állomány:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

Épületek tartozékai:
Egyéb gépek:

KÖVETELÉSEK:
Vevői követelés:
Értékpapír számla és a lekötés:
Adók túlfizetése (kerekítések) :

181.641.701

179.529.174
2.112.527

32.029.435
325.665
31.700.000
3.770

PÉNZESZKÖZÖK:
Bankszámlák:
Devizaszámla:
Pénztárszámla:

86.178.046
73.496.856
11.921.485
759.705

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

299.849.182

Induló tőke:
500.000
Tőkeváltozás:
265.033.987
Adózott eredmény
978.886
Rövid lejáratú kötelezettség:
3.792.742
Költs.ellent.kapott (SZJA 1%) támog. elhatárolás 29.543.567

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

299.849.182

Az Alapítvány 2018. évi közhasznú tevékenysége során: 978.886,- Ft összegű vagyonnövekedés
keletkezett.
Az alapítvány az Alapító Okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a tevékenységét
2018-ban.

Budapest, 2019. május 02.

…………………………………
Kuratórium elnök

Záradék:
A közhasznúsági jelentést a kuratórium: 2019/1. számú határozatával, 2019.május 02-án elfogadta.

