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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
Egyházak,alapítványok,diakónia

99.405.477
28.007.679
1.761.790

Cégek, Vállalkozások felajánlásai

53.411.892

Jótékonysági est,fesztivál bevétele

5.035.575

Képzési támogatás (önrész)

639.645

Magnet Bank tám,segítő bankkártya progr.jut

7.141.711

Külföldi adományok összege:
K.megváltás,KIDSZ r. tám.bizt.tér,gk.ért.

735.080
2.672.105

Támogatások:

50.233.068

Közhasznú célú működésre kapott
támogatás: ebből SZJA 1% 2019.évi fel nem használt
része: 42.934.747

Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT pály.
Központi k.vetéstől(2017-ben KIDSZ
részére 1.009 eFt,amely 2020-re áthúzódik)
Kamat, jutalék, árfolyamnyereség:
KH BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK ÉS
KAMAT, JUTALÉK, ÁRFOLYAMNYER. ÖSSZ:

43.869.038
1.873.262
4.490.768
356.034
149.994.579

b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása:

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:(51+52+53):
51.Anyag költségek:
- Anyag költség: üzemanyag, építő és élelmiszer
takarító,tisztítószerek
- Anyag költség:irodaszer, nyomt, kisértékű eszk,
e.
m.ruha, kreatív anyag
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei:
- személy és árú szállítás,bérleti díj:
- karbantartás:gépek,járművek,épület,”C”épület
- Hirdetés, reklám, propaganda költsége:
- Oktatás, konf, kongr, tanfolyami. költségek:
– - Posta, telefon, könyvek, folyóiratok, vendéglátás,
pénzügyi szolgáltatás, fénymásolás, szállás,
rendezvények, szórakoztató, kultúrális 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 tp.
- Alkalmazottak oktatási, továbbképzési kltsége
- Fizetett ösztöndíj

56. Bérjárulékok összesen:
- Szociális hozzájárulási adó

c) 57. Értékcsökkenés összege:

62.895.039

8.936.706
3.495.173
5.441.533

52.043.832
2.981.433
5.851.741
10.338.885
11.316.712
21.555.061

1.914.501
1.533.439

13.232.971
10.869.320
375.280
35.280
180.000
160.000

1.988.371
1.988.371

5.728.619

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

46.398.563

- Az alapítvány által beszerzett eszközök, amelyek
a Kórház részére térítés nélkül átadásra kerültek
- Véglegesen nem fejlesztési célra adott tám.(Kárpátalja)
d/1) 87. Deviza és valuta átvált. árfolyam veszteség

46.328.563
70.000
7.946

KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZ:

128.263.138

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

43.869.038- Ft,

(a 2018. évben átutalt SZJA 1%-ból 24.043.567,-Ft volt a maradvány, amely
felhasználása 2019-ben történt. A 2019-ben kapott SZJA 1%-ból szintén
igénybe vett az Alapítvány 19.825.471,-Ft, a fennmaradó rész 42.934.747,-Ft
2020-ban kerül felhasználásra.

f.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:
- Az e. pontban szereplő SZJA 1% felhasználása az alábbiak szerint történt:
Közhasznú tevékenységre:
19.120.875,Működési költségre
:
17.922.867,Hirdetés és reklámra
:
6.825.296,-

g.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
- Az alapítvány tisztségviselői – kurátorok, képviselő – az alapítványtól semmilyen
juttatásban, költségtérítésben nem részesültek.
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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.
2019-ben folytatódott az Anyák Házába, vendég- és ügyeleti 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. Részletezve: KIDSZ ambulanciára, festési munkálatokra, klíma berendezésre, bútorokra,
mozgásfejlesztő eszközökre, tesztkészletre és laptopra összesen 4.466 eFt összeget, a Kórház
főépületének adventi fényfestésére és a csigalépcső elkészítésére 1.867 eFt-ot, orvosi gépek,
műszerek, eszközök 13.899 eFt értékben kerültek beszerzésre és átadásra.
Az Igali üdülő klíma rendszer kiépítése 1.298 eFt-ba került. Bútorok beszerzése Könyvtárba, a
Biblia terembe 369 eFt-ért. Informatikai eszközök 1.353 eFt értékben kerültek pótlásra. A
Neurológiai Osztály egy 4 csatornás EMG-vel és egyéb orvosi eszközökkel bővült 9.208 eFt
értékben. Nefrológiai Ambulancia egy Uroflow-méter készüléket kapott, amely 1.343 eFt-ba került.
A II. Bel. Osztályra Volumetrikus pumpa, videocolonoscope készülék 9.646 eFt-ért, az Intenzív
Osztályra 894 eFt-ért Pulsoximéter, szenzorok beszerzése történt.
A Kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon részére 147 eFt összegű támogatást nyújtott az
Alapítvány.
Gyógyszerek és tisztítószerek beszerzésére került sor. Seb. O. és Seb. Műtő részére beszerzésre
került Sonnenburg és egy Fixeteur Extreme készülék 1.834 eFt értékben.
Az Alapítvány 2019. évi fejlesztései, egészségügyi berendezéseket beszerzései és felújításokhoz,
beruházásokhoz való hozzájárulása nem valósíthatta volna meg a SZJA 1%-a, a magánszemélyek,
egyházközségek, pályázatok, a központi 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, égéssérült, rehabilitációs ellátásban részesülő
gyermekek részére. Kirándulásokat, szórakoztató programokat szerveztünk, amelyre különböző
tevékenységet végző művészeket is meghívtunk.
Pályázat útján 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.
Jótékonysági futás akciójával a Kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lakóit
segítettük adományunkkal és egészségügyi szűrést végeztünk a kórház dolgozóinak bevonásával.
Jelentős támogatást nyújtottunk a kórház dolgozói részére a szakmai továbbképzésükhöz,
konferenciákon, kongresszuson való részvételükhöz.

Budapest, 2020. április 28.

……………………………………
Dr. Nagy László Gyula
Alapítvány képviselője

IV. A 2019. ÉVI MÉRLEG ÉS VAGYON ALAKULÁSA
A beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátosságait a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény a
illetve a 2011 évi CLXXV Civil törvény szabályozza. Az alapítvány kettős könyvvitelt alkalmaz és
ebből adódóan éves közhasznú beszámoló készítésére kötelezett.
Az Alapítvány a beszámolóját az OBH keresztül letétbe helyezi.

2019. december 31-i záró állomány:

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

Épületek tartozékai:
Egyéb gépek:

KÖVETELÉSEK:
Vevői követelés:
Értékpapír számla és a lekötés:

185.066.641

175.287.595
9.779.046

32.025.665
325.665
31.700.000

PÉNZESZKÖZÖK:
Bankszámlák:
Devizaszámla:
Pénztárszámla:

117.784.725
104.930.197
11.653.045
1.201.483

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Induló tőke:
Tőkeváltozás:
Adózott eredmény
Rövid lejáratú kötelezettség:
Költs.ellent.kapott (SZJA 1%)támog.elhatár.

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

334.877.031

500.000
266.012.873
21.731.441
2.562.000
44.070.717

334.877.031

Az Alapítvány 2019. évi közhasznú tevékenysége során 21.731.441,- Ft összegű vagyonnövekedés
keletkezett.
Az alapítvány az Alapító Okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a tevékenységét
2019-ben.

Budapest, 2020. április 28.

…………………………………
Kuratórium elnök

Záradék:
A közhasznúsági jelentést a kuratórium: 2020/1. számú határozatával, 2020. május 30-án elfogadta.

