Kenézy Kórház az Egészségért Alapítvány
Közhasznúsági jelentés 2016. évről

1. Alapadatok
Alapítvány neve:
Székhelye:
Minősítés:

Kenézy Kórház az Egészségért Alapítvány
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
2014.06.01-2015.07.07 között nem közhasznú, 2015.07.08-tól újra
közhasznú

Az alapítvány célja:
- A Kenézy Kórház Rendelőintézet műszerezettségének diagnosztikai,
oktatási, tudományos célú, valamint egyéb eszközeinek a fejlesztése,
karbantartása, továbbá a kórház épületének felújítása, korszerűsítése,
ezzel is biztosítva a betegek jobb ellátását
-

A dolgozói szakapparátus szakmai képzésének a fejlesztése, a
modern tudományos eredmények alkalmazásának bevezetése a
mindennapi gyógyítási folyamatokba.

-

Valamint célja a Kenézy Kórházban dolgozók szabadidejének aktív
eltöltésének előmozdítása, továbbá számukra az egészséges életmód
követésének elősegítése.

Kuratórium tagjainak száma: 3 fő
A kuratórium tagjai:
1. Seres Judit Erzsébet elnök
2. Kamutiné Juhász Róza
3. Pellei Éva
2. Az alapítvány szervezete és működése:
Az alapítványi feladatokat a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet illetékes szervezeti
egységei látják el.
Alapítványi feladatok:
• Vállalati, külső kapcsolat felkutatása, kiépítése
• Adományozási szerződés előkészítése
• A szerződés megkötése
• Az adományok beérkezése után pályázat meghirdetése
• Értékelő szakmai bizottság szervezése
• Kérelmek értékelése

•
•
•

Az elvégzett munka dokumentálása
Kifizetések
Eszközátadások

A kuratórium elnöke és tagjai sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesülnek.
A számviteli szabályok alapján az alapítványnál a könyvvizsgálat nem kötelező.
A könyvelést az IKSZ 98 Kft. látja el.
3. Az alapítvány által 2016-ben végzett közhasznú tevékenység összefoglalása:
A Kenézy Kórház az Egészségért Alapítvány 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze. Az
alapítói okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységből származó árbevétele 2 861 eFt volt
2016-ban. Bevétele gazdasági társaságok és magánszemélyek adományozásából, az adóhatóság
SZJA 1% -os kiutalásából volt. Kiadásai voltak a kórházi dolgozók szakképzésére,
eszközbeszerzésre, kórház dolgozóinak rekreációjára, működésre.
A mérleg főösszege:
A saját tőke:
A tárgyévi eredmény:

5.638 ezer Ft
1.546 ezer Ft
81 ezer Ft

A pénztár záróegyenlege:
A bankszámla záróegyenlege:

482.945 Ft
4.528.596 Ft

A részletes kimutatás megtalálható jelentésünk 1. sz. mellékletében, ami a PK-242 2016. évi
nyomtatvány, mely áll a mérlegből és az alapítvány eredmény-kimutatásából.
2016-ben az alapítványhoz beérkezett adományok és támogatások összege: 12.887.203 Ft
Ebből:
6.042.000 Ft pénzbeli adomány gazdasági társaságoktól,
25.000 Ft pénzbeli adomány magánszemélytől,
6.005.110 Ft eszközadomány vállalkozástól.
5.000 ft eszközadomány magánszemélytől
810.093 Ft a NAV-tól a magánszemélyek 1% SZJA felajánlásából érkezett.
Előző évről áthozott, fel nem használt adomány 2.494.527 Ft.
Az alapítvány által befogadott adományok általános célú és célzott adományok.
2016-ban a következő osztályok részére érkezett célzott támogatás:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anyatejgyűjtő állomás:
Főnővérek:
Logisztikai Osztály:
Onkológiai Osztály:
Radiológiai Osztály:
Reumatológiai Osztály:
Neurológia:
Klinikai Farmakológia:

1.000.000 Ft
80.000 Ft
50.000 Ft
730.110 Ft (eszköz)
3.525.000 Ft
850.000 Ft
100.000 Ft
5.200.000 Ft (eszköz)

• Alapítványi működés
• Felnőtt Pszichiátria
Összesen:

300.000 Ft
162.000 Ft
11.997.110 Ft

Tehát 12.887.203 Ft beérkező adományból 11.697.110 Ft a kórházi osztályok részére érkezett,
300.000 Ft pedig az alapítvány részére.
2016-ban az alábbi adományok lettek átadva:
•
•
•
•
•
•
•

Iskolaegészségügy: Méhnyakrák megelőzési program keretében 30.000 Ft-ot
felhasználtak gyöngyfűzésre.
Radiológia felhasznált: 3.531.475 Ft-ot anyag- és eszközbeszerzésre és szakmai
továbbképzésekre.
Felnőtt Pszichiátria: konferencia szervezése során elköltöttek reprezentációra és egyéb
szolgáltatásra 2.885.026 Ft-ot.
Reumatológia felhasznált: 372.042 Ft-ot oktatás szervezésre, folyóirat vásárlásra és
reprezentációra.
Pathológia felhasznált: 193.519 Ft-ot szakmai közlemény közlési díjára.
Főnővérek felhasználtak: 237.863 Ft-ot a főnővéri értekezlet szervezésére.
Az Alapítvány 362.669 Ft-ot használt fel a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet más
osztályainak támogatására, eszközök beszerzésére, rendezvények támogatására,
működésre.

Az adóhatóság által 2015-ben kiutalt SZJA 1% 2015-ben felhasználásra is került, 2016ban 810.093 Ft-ot kaptak ilyen címen, melyet nem használtak fel.
2016-ban a gazdasági társaságok adományaiból és a kapott szja 1%-ból 4.085.546 Ft nem lett
felhasználva, ezért a mérlegben halasztott bevételek soron került kimutatásra, mely a következő
évben felhasználható.
A kezelőszerv költségei:
•
•
•
•

Kezelőszerv anyagköltsége:
Kezelőszerv igénybevett szolgáltatása:
Kezelőszerv egyéb költségei:
Értékcsökkenési leírás:
Összesen:

15.350 Ft
135.930 Ft
64.993 Ft
368.290 Ft
584.563 Ft

A működéssel kapcsolatban felmerülő költségek tartalmazzák:
Szakmai folyóiratok, posta, könyvelési díj, bankköltség.
Az alapítvány közhasznú minősítését 2014. május 31. után elvesztette, viszont a tevékenysége
továbbra is közhasznú. A közhasznú minősítést visszakapta 2015.07.08-án.
Az alapítvány 2016-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az alapítvány jövőbeni célja, hogy segítse az egészségügyi intézmény eszközeinek beszerzését,
valamint a dolgozók szakmai képzését, a dolgozók szabadidejének aktív eltöltésének
előmozdítását, számukra az egészséges életmód követését.

Debrecen, 2017.05.11.

Seres Judit Erzsébet
Kuratóriumi elnök

Záradék: A 2016. évi egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet a kuratórium 2017.
május 15.-én elfogadta.

