Kútvölgyi Klinika Alapítvány
Közhasznú jelentés 2013
Az Alapítvány tevékenységét 1993. 08. 30-án kezdte Svábhegyi Klinika Alapítvány névvel.
A Kútvölgyi Klinika Alapítvány nevet 2010. július 12. óta használja. Közhasznú
szervezetként 2001. júniusa óta működik.
Tevékenységét 200.000 forint alapítói vagyon befizetésével kezdte meg.
Az alapítvány nem végzett vállalkozási tevékenységet.
Az alapítvány 2013. évi beszámolóját 2014.05. 22-i dátummal az alapítvány kuratóriuma
elfogadta.
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:
A Kútvölgyi Klinika Alapítvány 2013. évben nem részesült közvetlen költségvetési
támogatásban. Közvetett módon - a Személyi Jövedelemadó 1%-ainak felajánlásából - 480
ezer forint támogatást kapott költségvetéstől.
Ezen összeget 2013. évben az alapítvány célszerinti tevékenységére használta fel.
Kimutatás a célzott összegű támogatásokról:
A Kútvölgyi Klinika Alapítvány 2013.évben nem részesült ilyen támogatásban
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:
A Kútvölgyi Alapítvány az idei évben a titkár részére 250 ezer Ft bruttó jutalmat fizetett ki
eddigi képviselői és titkári munkájának elismerésére.
Az alapítvány nem foglalkoztatott munkavállalót, a kuratórium tagjai tevékenységüket
társadalmi munkában látják el.
Kimutatás a kapott támogatásokról:
A Kútvölgyi Klinika Alapítvány 2013. év folyamán az alapító okiratban meghatározott
célokkal kapcsolatban – magánszemélyektől 907 ezer Ft, társaságoktól, cégektől 540 ezer Ft összesen 1.447 ezer forint összegben kapott támogatási célú bevételt, felhasználási kikötés
nélkül.
A támogatásokból a 2013-es működési költségekre 518 ezer forintot, a Semmelweis Egyetem
(SE) III. Belgyógyászati Klinika és a vele a Kútvölgyi Klinikai Tömbben együttműködő
részlegek kis értékű eszköz és anyag igényének kielégítésére - az alapító okiratban foglalt
célok érdekében - 1.637 ezer forintot, valamint az SE III. Belgyógyászati Klinika kutatóoktató csoportjaihoz kapcsolódó oktatási, kutatási támogatásaira összesen 373 ezer forintot
használt fel.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

Az alapítvány 2013. január 1-i nyitó vagyona 8 038 ezer Ft (200 ezer Ft induló tőke és a
korábbi években felhalmozott 7 838 ezer Ft eredmény) volt.
A 2013. év folyamán összesen 2 334 Forint bevételt (támogatások, adományok, 1%-os
felajánlások, banki és lekötések utáni kamatok) kapott.
A 2013. év folyamán elszámolt költségek és ráfordítások összesen 2 528 ezer forint.
Ebből az operatív működéssel kapcsolatban keletkezett adminisztrációs költségek összesen
158 ezer forint, melyek az év során beszerzett és felhasznált nyomtatványokból,
irodaszerekből, karbantartási anyagból, a könyvelési díjból és a bankköltségekből valamint
15 ezer Ft reprezentációs kiadásból (államvizsga büfészolgáltatása és kuratóriumi ülésen
felszolgált kávé és üdítő) tevődnek össze.
A kifizetett jutalom és járulékai 318 ezer forint.
A 2013. év folyamán nyújtott cél szerinti támogatások összege 2 010 ezer forint.
Fentiek alapján az alapítvány 2013. évben 194 ezer Forint veszteséggel csökkentette a
vagyonát, így a 2043-es évben a közhasznú tevékenységre felhasználható összeg 7 644 ezer
Forint.

