A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

03 Kecskeméti Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-31 15:51:18. Érkeztetési szám: EB00536434

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 3

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 0 9 3 7

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 0 2 0

2 0 2 0
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.03

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

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

03 Kecskeméti Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
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:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

6 0 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Kecskemét
Közterület jellege:

Nyíri
38.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 3

Ügyszám:

0 3 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 0 9 3 7

/P k.0 6 1 0 1 1 /1 9 9 7

1 8 3 5 1 1 9 8

1

0 3

Dr. Svébis Mihály

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Kecskemét

2 0 2 1

0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

2 0

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.03

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

54 682

I. Készletek
II. Követelések

48 250
131

1 072

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

53 610

48 119

4
54 686

48 250

5 467

3 668

I. Induló tőke/jegyzett tőke

43

43

II. Tőkeváltozás/eredmény

5 012

5 424

412

-1 799

2 268

3 759

2 268

3 759

46 951

40 823

54 686

48 250

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
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.03

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

75

900

75

900

28 140

98 705

28 140

98 705

28 140

98 704

28 140

98 704

25 516

68 059

25 516

68 059

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

28 215

99 605

28 215

99 605

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

28 215

99 605

28 215

99 605

5. Anyagjellegű ráfordítások

5 413

5 104

5 413

5 104

6. Személyi jellegű ráfordítások

2 205

1 595

2 205

1 595

0

0

0

0

70

0

70

0

20 115

94 705

20 115

94 705

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

27 803

101 404

27 803

101 404

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

27 803

101 404

27 803

101 404

412

-1 799

412

-1 799

412

-1 799

412

-1 799

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
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

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

0

0

0

0

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

700

700

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

2 076

3 463

2 076

3 463

25 516

68 059

25 516

68 059

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

6 0 0 0

Település:

Kecskemét
Közterület jellege:

Nyíri

38.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 3 0 0 / P k .6 1 0 1 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 7

0 0 0 0 9 3 7

1 8 3 5 1 1 9 8

1

0 3

Dr. Svébis Mihály

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Fekvő és járóbeteg szakellátás támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.CLVI.tv. az egészégügyről

141.§(4) fekvő és járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosításához anyagi támogatás nyújtása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

500000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

6 0 0 0

Település:

Kecskemét
Közterület jellege:

Nyíri

38.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 3 0 0 / P k .6 1 0 1 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 7

0 0 0 0 9 3 7

1 8 3 5 1 1 9 8

1

0 3

Dr. Svébis Mihály

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

1997.éviCLVI.tv.az egészségügyről

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

140. §. szerint

Egészségügyi dolgozók szakmai ismereteinek folyamatos továbbfejlesztése, támogatása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kórházi dolgozók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

185

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

6 0 0 0

Település:

Kecskemét
Közterület jellege:

Nyíri

38.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 3 0 0 / P k .6 1 0 1 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 7

0 0 0 0 9 3 7

1 8 3 5 1 1 9 8

1

0 3

Dr. Svébis Mihály

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

1997.évi CLVI.tv.az egészségügyről

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

35.§ (1-)-(2) bekezdés szerint

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

830

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

6 0 0 0

Település:

Kecskemét
Közterület jellege:

Nyíri

38.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 3 0 0 / P k .6 1 0 1 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 3

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 7

0 0 0 0 9 3 7

1 8 3 5 1 1 9 8

1

0 3

Dr. Svébis Mihály

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Munkavállalás és a családi élet összegy.támogatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX.tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kórházi dolgozók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

0

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
1 194

Munkavállalás és családi élet elősegítése

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Ifjúsági egészségügyi program
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
0
Tárgy év
707

Előző év

Kórházi dolgozók továbbképzése

331
Tárgy év

3 329

1 144

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

5 230

1 475

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

22 136

96 232

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Kuratórium elnöke és tagjai

6.2 Tisztség

0
Előző év (1)

Felügyelőbizottság
A.

Tárgyév (2)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Kórházi eszköz és műszer beszerzése
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

15 896
Előző év

94 530
Tárgy év

1 010

Lakossági szűrővizsgálatok, eü. fórumok

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év

227
Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

16 906

94 757

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

22 136

96 232

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

0

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

28 215

99 605

2 076

3 463

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

26 139

96 142

H. Összes ráfordítás (kiadás)

27 803

101 404

2 205

1 595

27 803

101 404

412

-1 799

52

15

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: NAV 2019. évben kiutalt 1 % SZJA
Támogató megnevezése:

Magánszemélyek által felajánlott 1 % személyi jövedelemadó
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.

Támogatási összeg:

2 075 640

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 075 640

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 075 640
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

2 075 640

Felhalmozási

0

Összesen:

2 075 640
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: "Egészségkert" projekt pályázat
Támogató megnevezése:

Richter Gedeon Nyrt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.

Támogatási összeg:

4 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:

4 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

4 000 000

Felhalmozási

0

Összesen:

4 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: CF Ambulancia diagnosztikai eszköz beszerzés támogatása
Támogató megnevezése:

Cégek, magánszemélyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.

Támogatási összeg:

3 650 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 650 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 650 000
- tárgyévben folyósított összeg:

3 650 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

3 650 000

Felhalmozási

0

Összesen:

3 650 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Covid járvány elleni védekezéshez
Támogató megnevezése:

Mercedes-Benz Manufacturing Benz Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.

Támogatási összeg:

24 350 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

24 350 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 24 350 000
- tárgyévben folyósított összeg:

24 350 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

24 350 000

Összesen:

24 350 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Lélegeztető készülékek beszerzésének támogatása
Támogató megnevezése:

Duna Aszfalt Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.

Támogatási összeg:

17 272 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

17 272 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 17 272 000
- tárgyévben folyósított összeg:

17 272 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

17 272 000

Összesen:

17 272 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott egyéb adományok támogatások
Támogató megnevezése:

Cégek, magánszemélyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.

Támogatási összeg:

40 200 493

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

17 758 493

- tárgyévben felhasznált összeg: 17 758 493
- tárgyévben folyósított összeg:

40 200 493

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

17 758 493

Felhalmozási

0

Összesen:

17 758 493
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.06.02 02.54.04

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete
Nyilvántartási szám: 03-01-0000937
Adószám: 18351198-1-03
Beszámolási időszak: 2020. 01. 01. - 2020. 12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2021.02.28.
Beszámoló összeállításáért felelős személy:
Török Gábor
6000 Kecskemét, Aranyforint utca 12.
Nyilvántartási szám: 183250

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
A szervezet a számviteli törvény és a 479/2016 (XII. 28.) számú kormányrendelet előírásai
szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a kormányrendelet 3. számú melléklet szerint, az eredmény kimutatást a
kormányrendelet 4. számú melléklet szerint készíti el.
A szervezet számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben, illetve a 479/2016 (XII. 28.) kormányrendeletben rögzített szabályokhoz.
Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően
vezeti.
Lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az
ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.
1.02./ Jelentős összegű hiba
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját
tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege meghaladja
az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2
százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
– értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű
hiba értékhatárát.
Ha az önellenőrzések és ellenőrzések jelentős összegű hibát állapítanak meg, azt az
egyszerűsített éves beszámoló megfelelő soránál külön (középső) oszlopban be kell mutatni.

1.04./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk
el.
1.05./ 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
200 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Szervezetünknél nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A szervezetnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
A szervezetnél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és
kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a
lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei
A szervezet a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjai részére nem folyósított előleget
és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.
2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem
a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
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2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Szervezetünk nem rendelkezik saját üzletrésszel.
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Szervezetünk nem alkalmaz valós értékelést.
2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Szervezetünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma: 0 fő.

Kecskemét, 2021. május 20.

Képviselő
Bács-Kiskun Megyei Kórházért
alapítvány

3

Szöveges beszámoló
a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány
2020. évben végzett tevékenységeiről.
Közhasznú jogállású szervezet.
A 2020-as esztendőben a koronavírus járvány okozta nehézségekkel kellett nap, mint nap
megküzdeni. Olyan váratlan helyzetek elé állított mindenkit, amelyre nehéz felkészülni. Mivel
alapítványunk elsősorban a Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház tevékenységét, közvetlenül a
beteg ellátást hívatott támogatni, ezért igyekeztünk minden segítséget megadni a kihívásokkal
teli időszakban. Tervezett lakossági egészségügyi programjaink háttérbe szorultak, a kialakult
járvány helyzet miatt nagyrészt kénytelenek voltunk lemondani.
2020. évi alapítványi tevékenységünk súlypontjai a járvány elleni küzdelemre helyeződtek.
Az alapítvány 1997. évi megalapítása óta folyamatosan működik, kizárólag közhasznú
tevékenységeket végez. Bevételeit cégek, magánszemélyek pénzbeli és természetbeni
adományai, pályázati támogatások, magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó
1 % és egyéb bevételek képezik. Az alapítványnál elszámolt költségek, ráfordítások az alapcél
szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a szervezet működésével összefüggő
kiadások alkotják. Vállalkozási, gazdasági tevékenységet nem végez.
Összesített gazdálkodási adatok bemutatása
A tárgy évi pénzforgalmi elszámolt bevétel: 99.605 e Ft,
Összes ráfordítás: 101.404 e Ft,
Tárgy évi pénzügyi eredmény: - 1.799 e Ft.
Mivel az alapítvány döntő többségében konkrétan meghatározott céltámogatásokat kap,
ezért a fix működési költségekre az általános közhasznú célokra befolyt bevételek csak
részben nyújtanak fedezetet.
2020. december 31.-én a bankszámlán 48.117 e Ft, a házi pénztárban 2 e Ft volt. A
pénzmaradvány összetevői: a 2020. évi halasztott bevételek, 2019. és megelőző évek fel
nem használt céltámogatásai és egyéb elhatárolt bevételek, valamint a 2020. évben kiutalt
1 % szja összege.
Bevételek alakulása
2020. évben befolyt visszafizetési kötelezettség nélkül kapott adományok és támogatások
összege: 89.472 e Ft
Ebből:
Cégektől (62) érkezett pénzbeli támogatások, adományok:
80.102 e Ft
Magánszemélyektől (33 fő) érkezett adományok:
1.250 e Ft
Természetben (16) kapott adományok értéke:
8.121 e Ft

2020. évben beérkezett 89.472 e Ft támogatásból 67.031 e Ft tárgy évi bevételként került
elszámolásra és felhasználásra, 22.441 e Ft halasztott bevételként elhatárolásra került a
következő évre áthúzódó és megvalósítandó cél feladatokra.
2019. évben kiutalt, 2020. évben elszámolt 1 % szja összege: 2.076 e Ft volt, melyet teljes
egészében közhasznú célokra fordítottunk. Beszerzésre került 1 db Holter készülék a
kardiológiai szakrendelésre, 1 db légtisztító készülék az invazív kardiológiára, szobai
sporteszközök a pszichiátriai osztályra, gyermekosztálynak csecsemő vérnyomásmérő
mandzsetták, járó beteg szakellátásra kerekes szék és speciális szemetesek, onkorad
palliatív részlegre pulzoximéter és vérnyomásmérők. 19KOZ jelentés beküldése a NAV felé
megtörtént.
2020. évben beérkezett szja összege: 3.463 e Ft, ennek felhasználására 2021. évben kerül
sor, ezért a beszámolóban halasztott bevételként került kimutatásra.
2019. évről áthúzódó, de 2020. évben megvalósított VTP pályázati program támogatás
összege: 200 e Ft volt. Ebből 100 e Ft a lakossági szűrőprogramokra, 100 e Ft az ifjúsági
egészségügyi programokra került felhasználásra. Szakmai beszámoló és a pénzügyi
elszámolás a támogató felé megtörtént.
Az alapítvány közhasznú feladatainak ellátását 15 fő önkéntes, összesen 1022
munkaórában segítette, a díjmentesen végzett és elszámolt munka értéke: 1028 e Ft volt.
A járvány helyzet miatt a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokat nem
fogadhattuk, ezért 2020-ban lényegesen kevesebb önkéntest tudtunk foglakoztatni.
Egyéb bevétel: 900 e Ft, mely a Gyógyító Bocsok programjainak a megvalósítására érkezett
egy támogató cégtől.
A járvány helyzet miatt a gyermek programok megtartására nem volt lehetőség, ezért a
bevétel 2021. évre elhatárolásra került.
2020. évre elszámolt összes bevétel: 99.605 e Ft.

Kiadások, költségek alakulása

Közhasznú tevékenység ráfordításai:
2020. évben a gyógyító munka elősegítése érdekében a kórháznak természetben átadott
eszközök és pénzben nyújtott támogatások összege: 94.530 e Ft volt.
Jelentősebb nagyságrendű tételek:
•
•
•

PCR készülék, lamináris bo. labortesztek:
2 db nagy tudású lélegezető gép:
8 db AIRVO párásító készülék tüdő covidra:

14.513 e Ft
17.272 e Ft
13.847 e Ft

•
•
•
•
•
•

1 db Hill-Rom elektromos ágy+tartozékok gyermek o.
Cloridométer készülék gyermek CF ambulanciára:
Védőfelszerelések, maszkok, zsilipruhák, stb
Betegőrző monitor gyermekosztályra:
Pszichiátriai osztályra szobai sporteszközök, laptop:
Egészségkert projekt megvalósításra:

2.280 e Ft
3.650 e Ft
13.019 e Ft
1.705 e Ft
1.027 e Ft
4.555 e Ft

Fentieken kívül számtalan kisebb-nagyobb értékű eszközt, berendezési tárgyat vásárolt az
alapítvány vagy a természetben kapott adományokat adta tovább a kórháznak, elsősorban a
covid osztálynak, de más osztályokra is, segítve ezzel zavartalan betegellátást és a dolgozókat.

Lakossági preventív szűrési programokra 227 e Ft-ot fordítottunk.
Még a járvány kitörése előtt 2 helyszínen meg tudtuk tartani a szűrővizsgálatokat. A többi
„egészség” programot kénytelenek voltunk lemondani. Bízunk benne, hogy 2021-ben folytatni
tudjuk a munkát, mert a lakosság részéről a kialakult helyzet miatt még nagyobb igény
mutatkozik. A különböző rendezvényekre kitelepülő „kislaborok” elsősorban vércukor,
koleszterinszint mérést, vérnyomás mérést, test tömegindex meghatározást tudnak végezni,
melyek a prevenció szempontjából fontosak.
Ifjúsági egészségügyi programokhoz 331 ezer Ft anyagi támogatást nyújtottunk:
•

Gyógyító Bocsok a tervezett első negyedévi programjaikat januárban, februárban és
március első felében még meg tudták tartani. 11 óvodában, összesen 26 óvodai
csoport még élvezhette a „bocsos programokat”. 15 új zöld műtős és 15 fehér orvosi
„mini” méretű köpenyt csináltattunk, melyet a kis óvodások örömmel ölthetnek
magukra. A régiek már nagyon elhasználódtak. A kis doktorok részére új oklevelek
készültek, melyből minden óvodás gyermek kap.

•

A járvány miatt az iskolákban megszűnt a jelenléti oktatás, ezért a BLS újraélesztés
oktatás, gyakorlati bemutatók, előadások 2020. évben elmaradtak.

Kórházi dolgozók - orvosok, szakdolgozók - egyéni és csoportos továbbképzéséhez 1.144 e
Ft összeggel járult hozzá az alapítvány.
Az év elején mindössze néhány rendezvény megtartására kerülhetett sor.
Márciustól a járvány helyzet miatt elmaradtak az országos és helyi egészségügyi szakmai
kongresszusok, konferenciák, jelenléti továbbképzések.
Kórházi nyári napközis tábor
14 éve, minden év júliusában megszerveztünk a kórházi dolgozók gyermekei részére az
ingyenes nyári napközis tábort. Sajnálatosan a járványhelyzet 2020-ban ezt nem tette
lehetővé.

Alapítvány működési költségei összesen: 4.144 e Ft
Bank költségek: 443 e Ft, posta költség: 66 e Ft, számítástechnikai szolgáltatás: 150 e Ft,
könyvelési díj, ügyviteli munka, összetett adminisztrációs szolgáltatások: 3.360 e Ft, e Ft,
anyag és anyagjellegű költségek, irodaszer, boríték, dosszié, fénymásoló papír,
informatikai anyagok, honlap tárhely szolgáltatás, stb. 125 e Ft.
Önkénteseknek elszámolt személyi jellegű munkadíj értéke: 1028 e Ft
2020. évre elszámolt összes kiadás: 101.404 e Ft.

Az alapítvány 2020. évi közhasznúsági mutatói mind az erőforrás, mind a társadalmi
támogatottság esetében megfeleltek a szükséges mértéknek.
A koronavírus okozta rendkívüli helyzetben 100 milliós nagyságrendű eszköz támogatással
segítette a Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórházban folyó betegellátást és a dolgozókat.
Sajnos a tervezett egészségügyi és más szakmai programok teljesítését a járvány nagyban
befolyásolta, azokat csak részben vagy egyáltalán nem tudtuk megvalósítani.

Kecskemét, 2021. május 20.

Dr. Svébis Mihály
Kuratórium elnöke

