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A.I MALAPITVANY

1.) Neve: Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért.
rövid ített név: Vadaskert Alapítvány

2.) Székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 1 16.

3.) Alapítása: í9B9. (1990. július 7', a Fővárosi Bíróságon 470. sorszámon
nyilvántartásba véve) 1998-tÓl kiemelkedően közhasznú minősítéssel.

4.) Alapvető céljai:
4.1.) Elsődleges célja, hogy anyagi eszközeivel támogassa gyermek- és ifjúsági

pszichiátriai intézmény létesítését, működtetését és a létrehozott
intézmény fejlesztését, amely a sérült gyermekek orvosi, pedagógiai-
iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik
megoldani, ezzel megteremtheti a gyógyító rehabilitáló munka korszerű
modelljét. Mintát ad olyan gyermek és serdülőpszichiátriai intézmények
létesítésére és működtetésére, amely a gyermekek orvosi, pedagógiai,
oktatási és szociális problémáit szoros szakmai integráció keretében
igyekszik megoldani.

4'2.) További célja, hogy támogatni kívánja azokat a törekvéseket; melyek a
terÜleti ellátásban, 2Z orvosi-gyÓgyítói, a gyermekvédelmi és
bűnmegelőzési, valamint az oktató-nevelő szakemberek munkáját a
segítségre szoruló gyermek érdekében összehangolják, hozzájárul a
területen dolgozó szakemberek képzéséhez, szakmai színvonaluk
emeléséhez, célja továbbá, hogy tudományos kutatást inspiráljon.

5.) Tevékenysége

5.1.) Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló, alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni:
5.1.1.) Egészségmegőzés, betegségmegelózés, gyógyító-' egészségÜgyi
rehabilitációs tevékenység,
5.1 .2') Tudományos tevékenység, kutatás,
5. 1 . 3. ) Nevelés és oktatás, képességfej lesztés, ismeretterjesztés,
5.1.4.) Az Alapítvány gyermekpszichiátriai egészségügyi intézmény (Vadaskert

Kőrház és Szakambulancia) létrehozásával és működtetésével az 1997.
évi cLlV. egészségügyről szóló törvényben és más jogszabályokban
szabályozott, állami illetve önkormányzati SZerV hatáskörébe tartoző
közfeladatot lát el.

5.2'\ Az Alapítvány másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat.
Yállalkozási tevékenységet csak kiemelten közhasznú céljainak megvalÓsítása
érdekében, azokat nem Veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért
eredményét nem osáhatja fel, aA csak a cél szerinti tevékenységre fordíthatja.

5.3.) Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége keretein belül szakmai kiadványokat ad
ki, oktató illetve terápiás helyiségeit és eszközeit bérbe adhatja és a szükséges
személyi feltételek biztosítása céljából szálláshely szolgáltatást biztosíthat.



B./ szAKMAl BEszÁMoLÓ

A Vadaskert Alapítvány 2009. évi tevékenységének legnagyobb részét - a korábbi
évekhez hasonlóan - továbbra is a gyermekpszichiátriai betegellátás és az ahhoz
kapcsolódó oktatási és tudományos tevékenység jelentette.

l. BETEGElúrÁs

A 2009-es évben a gyermekpszichiátriai ellátást változatlanul az oEP-pel történt
szerződés alapján végezte az Alapítvány által fenntartott Vadaskert Kórház és
Szakambulancia, 40 aktív kőrházi ágyon, és 20 nappali kőrházi ellátásban szereplő
féróhellyel, míg az Ambulancián továbbra is heti 230 órás keretben történt a
betegellátás.

Az oEP visszaigazolása alapján 2009-ben összesen 1.684 kórházi aktív fekvőbeteg
felvétel, és 237 nappali kőrházi ellátás történt. Az ambulancián az összes 12780 járó
eseményből 2272 új beteg jelentkezés volt, és összesen 14701 orvos-beteg
találkozás történt.

A kórház ellátási rendszerében a gyógyító tevékenység továbbra is egymáshoz
kapcsolódó, egymást részben átfedő és támogató modulokban történik, melyek a
felmerülő igényeknek megfelelően, 2009-ban is, új elemekkel bővÜltek. A terápiás
kínálatban az ambuláns és kőrházi tevékenység mellett továbbra is, kÜlönböző
átmeneti ellátási formák is szerepeltek.

A gyermekpszichiátriai problémák sajátosságaiból adódóan az orvosi diagnosáikai
és gyógyító feladat mellett tevékenységünk a pszicholÓgiai, gyógypedagógiai
kivizsgálásra, valamint egyéni és csoportos pszichoterápiára, gyógypedagógiai
fejleszto foglalkozásokra is kiterjed.

í. Kórházi eIlátás

Az ellátandÓ esetek száma a 2008-as évhez képest, 2009-ben 24%-kal nőtt.

2009-ben a Kőrházban összesen 1.684 esetet láttunk el, e mellett 237 nappali
kórházas eseményt regisztráltunk. A finanszírozás éven belüli kétszeri változása
(januártól áprilisig Teljesítmény Volumen Korlát (TVK)' áprilistól szeptemberig
bázisfinanszírozás, EMAFT, októberben meghatározott kifizetés, majd novemberben
és decemberben ismét TVK finanszírozás) nehezítette a tervezhetőséget.
Összességében elmondható, hogy átlagosan 15-45%-ban léptÜk túl az előírt
teljesítményt és végeztÜnk az Országos Egészségpénztár finanszírozása nélküli
ellátást.

A 2009-es év során az átlagos ápolási idő 6,4 nap körül stabilizálódott. A fekvőbeteg
osáályon az ágykihasználtság 67 '33oÁ volt, míg a nappali kőrház kihasználtsága
változo,30-80 o/o között mozgott, az aktuális programoktól fÜggően.

A már évek óta működő, osztályos ellátás során alkalmazott tematikus csoportok a
2009-es évben is jelentős részt képviseltek a korházi ellátásban. Akárcsak korábban,
ebben az évben is:



- a kisgyermekek számára ez kognitív viselkedés terápiás elemeket és szülő
tréninget is magában foglaló, két hetes periódusok formájában valósult meg a
Fészek részlegen,

- a serdülők részére, a Méhkas részlegen is folyamatosan indítottuk a tematikus
csoportokban történő, egy- kéthetes programokat, életkor és problémakör
szerinti beosztásokkal működő terápiákat. Elsősorban kognitív-
viselkedésterápiás programokat szerveáÜnk, a magatartás és
viselkedészavarban-, hiperaktivitás és figyelemzavaros szindrómában,
kényszerbetegségben, Tourette szindrómában szenvedő, illetve szorongó
gyermekekszámára.

A 2008-as évben indított ,,Borostyán'' nevű új program az év elején az emeleti
részlegre, végleges helyére költözött. Az önismereti és a szülő gyermek
kapcsolatra fókuszált programok mellett testvér konfliktus modul indult a részlegen.
Havonta egy alkalommal, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek kivizsgálása
és képi kommunikációs környezeti akadálymentesítő programja folyt családjaik
bevonásával.

A nappali ellátás keretében továbbra is nagy igény mutatkozott az autista gyermekek
és szüleik számára szervezett hétvégi terápiás programokra. A2007-ben elkezdett új
programban _ melynek lényege, hogy az autizmus spektrumzavarral élo gyermeket
nevelő családokat 3-4 napos tréning keretében megtanítjuk a gyermekük nevelését
segítő, speciális módszerekre, hogy azokat az intézményÜnkben begyakorolva,
később otthon, önállóan is alkalmazni tudják _ a 2009-es évben is sok család vett
résá.

A korábbi években is jól működo, serdÜlok nappali kőrházi ellátásának a Napraforgó
program keretében történő, intenzív művészetterápiás, pszichoterápiás és
csoportfoglalkozásokat a 2009-es évben is folytattuk' A Napraforgóban továbbra is
kéthetes turnusokban valósult meg a terápia, melyet kiegészített a Filmklub, mely
havonta egy alkalommal került megrendezésre, szombatonként, és amely szintén
m rjvészet-, és él ményterápiás foglalkozások mentén mű ködött.

2. Szakambulancia

A Vadaskert Ambulancia forgalma 2009. évben változatlanuljelentős volt.
A járóbeteg ellátást továbbra is a három ambulanciánkon, a szakambulancián
(AMB), a pszichiátriai szakrendelőben (FAMB) és a gyermekpszichiátriai
szakambulancián (VAMB) végezzúk, összesen heti 230 órában. A 2009-es évben
összesen 12780 esetet láttunk el, melynek egyötöde a felnőtt ambulancián történt.

A 2009-ben átlagosan 190 új beteg jelentkezett havonta a rendeléseken. Az ul

betegek első interjúja - ahogy az a korábbi években megszokottá vált - továbbra is
sze rdai (serd Ü lők), i l letve csütö rtöki ( kisgyermekek) napo kra esett.
Az ambulancia keretében immár nyolcadik éve folyik az un' mama-baba rendelés is,
ahol anyákat, baba-mama párokat, családokat fogadunk, akiknek a gyermek
tervezése, várása kapcsán, a szÜlés körÜli időszakban, illetve a kisgyermek három
éves koráig van szükségük pszichoterápiás, pszichológiai-pszichiátriai segítségre. Az
érdeklődés ez iránt a tevékenység iránt 2009-ben növekedett'



lI. FEJLESZTÉSEK, ESEMÉNYEK

Tekintettel arra, hogy az oPN! 2009. április 1-től véglegesen megszűnt,
kezdeményeztÜk a Budapest Fővárosi ll. kerületi onkormányzatnál, hogy a
Lipótmezei úti bejáratházszámot kapjon. A hatósági bizonyítvány szerint a házszám:
Lipótmezei út 1-5.
KezdeményeáÜk a Magyar Álami Vagyonkezelő Zrt-nél (oPNl ingatlan Vagyon
jogutód), hogy az alapítvány számára biztosított területet kÜlönítsék el a
telekkönyvben.

KérelmeztÜk a Közép-magyarországi Állami NépegészségÜgyi és Tisáiorvosi
Szolgálatnál, hogy működési engedélyünket terjessze ki gyermek és
ifjúságpszichiátriai rehabilitációs tevékenység működésének engedélyezésére is.
Kérel m Ü n ket elfogad ták, az engedélyt meg ka ptu k.

A korábbi területi munkáról szóló szezódések tovább élnek és idén két új helyen
nyújtott tevékenységgel bővültek. Konzultációs szeződést kötöttünk a Nyergesújfalui
Nevelési Tanácsadóval, a Fővárosi 3. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
RehabilitáciÓs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központtal, valamint az
Alsónémediben működo Szegletkő Speciális Gyermekotthonnal,
gyermekpszichiátriai jellegű tevékenységre, kérdéseik és problémáik megoldásának
segítésére

A 2008-as év végén az Aranyág Alapítványhoz, fejlesztő és vizsgálóeszközök
beszerzésére benyújtott pályázatunk szintén pozitív elbírálást kapott, így 2009. év
elején 2 millió forintot kaptunk a pályázatban kiírt eszközök beszerzésére, mely
eszközöket a kőrházi osztályok illetve a vizsgálatokat és fejlesztéseket végző
kollégák kapták, valamint a támogatás fennmaradó részéből játékokkal és egy
labdafürdővel szereltük fel a szakambulancia és a kórházvárótermét. Ezen kívÜl egy
gyermekek és felnőttek újraélesztésére alkalmas defibrillátort és motoros szívót is
beszereáü n k, melyek az ANTS Z általi m i n i m umfeltételek sze ri nti alapfelsze relése k.

KorszerűsítettÜk a beteg bejelentkezési és előjegyzési tevékenységet,
hangrögzítéssel és számítógépes információkérés és előjegyzés lehetőséggel
egészítettÜk ki.

ÉpÜlet karbantartás és korszerűsítés kapcsán az emeleti részre légkondícionáló
berendezés kerÜlt, valamint új nővérszoba és a közös helység egybenyitása történt
meg. A földszinten a Barlang részlegen új csoportszoba kerÜlt kialakításra, valamint
egyéb helységek tisztasági felújítását végeztük el.

2009. augusztusában társrendezői voltunk a Magyarországon nagy siker és
érdeklódés mellett megtartott Európai Gyermekpszichiátriai Társaság (EscAP)
kongresszusnak, aminek nemzetközi jelentősége rendkívÜl fontos. Az EscAP
konferenciát megelőzően,2009. augusztus 22'-én, az orvos és tudományos igazgató
vezetésével szakmai megbeszélést szerveztÜnk, amelynek témája a Tourette
szindróma volt, amelyen 22 szakember vett részt.



A Pfizer Zr1. és az NCA támogatásával, valamint a SAYLE kutatási program által
nyújtott forrás segítségével több munkatársunk vett részt az EscAP konferencián,
amin számos eloadást tartottak, valamint szerzőként szerepelnek, illetve poszter
bemutatót tartottak.

Az alapítványnál használt számítógépes programok frissítése érdekében, az NCA
támogatásból származó összegből vásároltunk 50-50 db Windows Xp Professional
és office programot, amelyeknek telepítése megtörtént.

ldén is megrendezésre kerüIt az ADHD szakmai és családi nap, melyet az ADHD
Alapítvánnyal közösen szerveztünk és amelyen 100-nál is többen vettek résá.

Az NCA pályázaton nyert 1.4 millió forint felhasználása a már említett ESCAP
kongresszusi támogatás és szoftverfejlesztés mellett 1%-os adótámogatás
promóció ra és ho n lap meg új ítási beru házás meg kezd ésére fo rd ítódott.

l l l. KÉPzÉs-ToVÁBBKÉPzÉs

2009. első félévben összesen öt akkreditált tanfolyam került megszervezésre:

1. Művészetterápiás önismereti csoport vezetése serdülok részére -
módszertan és elmélet (40 fő).

2. Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiá4a
(33 fő)

3. A konfliktusok és azok megszelídítése kommunikációs
lehetoségeinkkel - tréning jellegű továbbképzés pedagógusoknak
(26 fő)

4' Szorongós csoport vezetése kognitív_viselkedésterápiás program
keretében -módszertan és elmélet (37 fő)

5. Tanulástechnika (56 fo)
6. A gyermekkori pszichés zavarok felismerése és pedagógiai

megközelítése - a pedagógus lehetőségei a gyermekek és serdülők
társadalmi kirekesztődésének megelőzésében. 60 órás pedagógus
képzés (46 fó).

Összesen 212 résztvevő volt a képzéseken ebben a félévben.

Nem akkreditált formában kÜlső intézmények dolgozóinak is szerveáÜnk
továbbképzéseket, ilyenek voltak:

Göllesz Viktor Általános lskola (lregszemcse)
Kőbányai Nevelési Tanácsadó
Autista Segítő Központ (Gyöngyös)
Autisták országos Szövetségével (kutatás)
Varga r. Ált lskola (Hódmezővásárhely)

Az első félévben egyéb oktatási tevékenységet is végzett az alapítvány: a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karról 7 , a Pázmány Péter Katolikus Egyetemról
két hallgatót fogadott gyakorlatra.



2009. második félévében bovítettük a tanfolyamok palettáját, összesen kilenc
tanfolyam került megszervezésre:

Művészetterápiás önismereti csoport vezetése serdülők részére -
módszertan és elmélet (két alkalommal, 54 fő).
A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája (41 fő).
Tanulástechnika (54 fő)
A mesterséges megtermékenyítéstől a szülés utáni depresszióig. A
szÜlészet pszichológiai-pszichiátriai problémái és terápiás
eszköztára. (56 fő, egészségügyi szakdolgozók számára is
akkreditált)
A csecsemő/kisdedkori funkcionális zavarok eredete és gyógyítási
lehetőségei a perinatális tudomány és a szülő/csecsemő
pszichoterápia fényében (49 fő, egészség Ügyi szakdo lgo zok számára
is akkreditált)

6. A konfliktusok és azok megszelídítése kommunikációs
lehetoségeinkkel - tréning jellegű továbbképzés pedagógusoknak
(24 fő)

7. Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápié4a
(39 fő)

8. Fejlődéspszichiátria (kötelezően válasáhatő, 19 külsős)

Összesen 336 résztvevő volt a képzéseken a második félévben.

Éves tekintetben több mint ötszáz résztvevő vett részt a továbbképzéseken.

lV. TU DotvlÁnvos TEVÉKENYSÉG

2o0B. év végétől az Autisták országos Szövetsége (Aosz) által indított országos
Autizmus Kutatásban vett részt az Alapítványunk, mint autizmus szakértő. A
Kutatáshoz tartozo statisZikai elemzésen túl a diagnÓzis felállításban résávevő
szakembert biztosítottunk az AoSZ részére.

A 2oo8. év második felében elindult az EU-Hetes Keretprogram (FP-7)
támogatásával, 11 ország részvételével történő vizsgálat, mely témqa a ,,Fiatal
Életet< Megmentéséért Európábani az egészség fejlesáése fokozott kockázatú és az
öndestruktív magatartás megelőzése'' (SAYLE) a 2009-es évben folytatódott a
kutatás gyakorlati részének előkészítésével. A kutatás célja a serdülők egészségéről,
jól-létérol és értékeiről történő információgyűjtés, ezáltal pedig egy epidemiológiai
adatbázis fejlesáése, melyben fő szerepet kap a diákok egészséges és kockázatos
viselkedése, valamint a diákok vélekedése az egészség fejlesáéséről, és a fokozott
kockázatú viselkedésről. Ezen adatokból kiindulva pedig a fő cél a serdülőknél egy
program kidolgozása, mely jobb egészséghez vezet, azáltal, hogy csökkenti a
fokozott kockázatú viselkedést és az öngyilkos magatartást.

,,Gyermekkori viselkedészavar neurobioIógiai feltérképezése'' címmel indult
kutatás intézetünkben, melyben az országos Kriminológiai lntézettel és a Debreceni

1.

2.
3.
4.

5.



Egyetem Pszichológiai Karával működÜnk egyÜtt. A kollaborációs kutatásból eddig
két nemzetközi (ESCAP Kongresszus, Budapest és Agresszió Szimpőzum, Leiben)
és egy hazai kongresszuson (Neuropszichofarmakológiai Kongresszus, Tihany)
előadás szÜletett, a kutatás folytatódik.

2009-ben nemzetközi vizsgálat indult a Tourette szindróma genetikai hátterét
kutatva. (,,Tourette Syndrome Genetics. The Southern and Eastern Europe
lnitiative''). Közreműködőként - Albánia, Lengyelország, oroszország, Ukrajna és
oroszország mellett _ Magyarországról a Semmelweis Egyetem és a Vadaskert
korház vesz résá a kutatásban' Célunk genome-wíde screening, ill. kandidáns gének
vizsgálata. Vezető: Peristera Paschou, Democritus University of Thrace,
Görögország. Ehhez kapcsolódva egyÜttműködésbe léptünk David Pauls
munkacsoportjával, akik még nagyobb minta összegyűjtésén dolgoznak az USA-ban.

Résá veszünk a ,,Biobehavior (in)flexibilitás vizsgálata korai kezdetíi
depresszió esetén'' című nemzetközi kutatásban, mely egy korábbi kutatás
folytatásaként került intézetÜnkbe. (Szeged-Budapest-Pittsburgh-Tampa vizsgálat).
Ezt a kutatást a N|MH finanszírozza, Magyarországon 3 vizsgálóhely (Szeged
Gyermek és lfjúságpszichiátriai Önálló osztály, Budapest Vadaskert Kórház, Pécs
Gyermekpszich iátriai Am bulancia) közrem ű ködésével.
Korai kezdetű depresszióban szenvedő gyermekek és testvéreik Vagus működését
vizsgáljuk, meghatározott protokoll szerint. Emellett félig strukturált diagnosztikus
interjúval teljes körű gyermekpszichiátriai diagnÓzist készítÜnk. A vizsgálat tervezett
ideje 5 év. Jelenleg az előkészító fázison vagyunk túl.

Folytatjuk a részvételt továbbá a 2007l200B' évben kezdődött és jelenleg is folyó,
National lnstitute of Health (Egészségügy Nemzeti Hivatala) és a Fogarty
Nemzetközi Központ (FlRcA) által támogatott, Semmelweis Egyetemen folyó
kutatásban is, mely a fiatal felnőttek ön- és másokat károsító viselkedése genetikai
és kö rnye zeti tény ezo i nek m egé rtésé re i rá nyu l.

Szintén folytatódik a Semmelweis Egyetem orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és
Pathobiokémiai lntézet által elnyert, az országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (oTKA) Bizottságának támogatása keretében történo a
gyermekpszichiátriai zavarok (figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, Tourette
szindróma, és Kényszerbetegség) összehasonlító genetikai asszociáció vizsgálata,
amihez 2008-ban kapcsolódtunk, és ami 2007-2010. között za1lik.
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2oo9. Évl rözHnsznÚ
onzonsÁol revÉxenysÉoÉnŐl

Alapítványunk 199B. óta kiemelten közhasznú szervezet, ezért a közhasznú
szervezetekröl szóló törvény értelmében közhasznú egyszerűsített éves beszámolót
és eredmény-kimutatást készít.
Számviteli politikáját a számviteli törvény előírásai alapján állította össze, figyelembe
véve az alapítványokra, illetve közhasznú szervezetekre vonatkozó előírásokat is.

Eszközeinek és forrásainak állománynövekedéseit és csökkenéseit kettős
könywitel rendszerében számolja el. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
fordulónapja december 31 ., záró napja a tárgyévet követö február 28., a közhasznú
beszámoló elkészítésének határideje március 31 .

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolót könywizsgáló vizsgálja, melynek
keretében a mérleg, és eredmény_kimutatás valódiságát, szabályszerűségét,
valamint az alapítványokra, közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok
betartását elIenőrzi.
A közhasznú egyszerűsített beszámolót az alapítvány kuratóriuma hagyja jóvá.
Az alapítvány közhasznú beszámolóját a hatályos jogszabályok szerint közzé kell
tenni.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége keretében egészségügyi és oktatási
feladatokat lát el.
Az egészségügyi feladatok ellátását az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
kötött fi nanszíro zásl szerződ és bevéte l e i b iáos ítj á k, m e ly

2009. évben 277.658 e Ft volt.
Az oEP-től származi bevétel a finanszírozás változása miatt 11,524 e Fttal
csökkent azelőző évhez képest'

Közhasznú bevételeinket az adományozók által fizetett támogatások növelik :

Magánszemélyek által felajánlott támogatás 95 e Ft
Gazdálkodo szeryezetek felajánlásai: 895 e Ft
APEH 1 o/" SZJA 2.185 e Ft
Elnyert pályázati támogatások 25.550 e Ft
Bevételünket a befektetett pénzÜgyi eszközeink kamata is növeli 1.676 e Ft

Az S4a 1o/o-áből 350 e Ft-tal több folyt be, viszont a cégek és magánszemélyek
adománya 1,135 e Ft-tal kevesebb lettazelőző évhez képest. Pályázati bevételünk
jelentős része a Sayle pályázathoz kapcsolódik. Egyéb bevételünk 934 e Ft-tal
csökkent. Magánrendeléseink bevétele az előző évhez képest 1.311 e Ft-tal lett
kevesebb viszont a tanfolyamokból származő bevétel 341 e Ft-tal több.
Pénzügyi bevételÜnk jelentősen emelkedett 20O8-hoz képest' ÉrtékesÍtettÜk az AXA
bizosító-hoz kötodő kötvényÜnket. A meglévő pénzÜgyi befektetéseink hozama a
nehéz gazdasági év és válság ellenére szép eredmény. Az alapítványnak
v állalkozás i tevé ke nység é bö l bevéte le n e m vo lt.



Kiadásaink ezer Ft- ban

Anyagköltség 1.774 e Ft
Uzemeltetés költsége 43.065 e Ft
Szolgáltatások, képzések, pályázatok költsége 23.554 e Ft
Személyijellegü juttatások, bér és járulékok 238.877 e Ft
Értékcsökkenési leírás 9'586 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások között szerepel 2008-ban a vissza nem igényelheto áfa,
ami 13.686 e Ft . Ha ezt levesszük, akkor 10B.167 e Ft , míg 2009-ben 107'761 e Ft'
Tehát itt 406 e Ft a megtakarítás.
Személyi jellegu kifizetéseknél igen jelentős a változás, 2009-ben 32.136 e Ft -tal
nőtt a kiadás az alábbi okok miatt:

o minden dolgozó 5% fizetés emelést kapott
. dolgozói létszám nött
. menedzser kategóriában magasabb cafetéria juttatás
. Menedzser-kórház igazgató alkalmazása
. Mozgóbér és 13. havi fizetés juttatása

Az egyéb ráfordítások között szerepel 2009-ben a vissza nem igénylehető áfa
12.991 Ft-tal.
A pénzÜgyi műveletek ráfordítása az értékesített befektetési papírjaink bekerÜlési
értéke.

Az alapítvány 2009.évi bruttó bérköltsége 161 .536 e Ft
Átlagos statisztikai létszám 67 fö

Bérek, jutalmak állománycsopoÉi megbontását az alábbi táblázattartalmazza:.

állománycsoport Áilagos Bruttó bér Jutalom
statisztikai
létszám

Szellemi teljes 52 101.236 13.981
munkaidös
Szellemi rész 5 12.606 1.673
munkaidös
Fizikai teljes 10 19.120 3.720
munkaidös
Megbízási 13 9.200
jogviszony

Az alapítvány mérleg adatainak áttekintése:

Az eszköz állomány bruttó értékben alig változott.
Évközben történtek csökkenést okozó selejtezések (elhasználódott, javításra
alkalmatlan tárgyi eszközök), értékesítés, de volt vásárlás is, elsosorban szellemi
termékek, programok.

t0



Ta Éós H ite lviszo nyt megtestes ítő é rté kpa píro k:

2009. 05.20-án megszÜntettük az AXA Biáosító Zrt-nél lévő egyszeri díjas Aranyeső
biztosítást ' A 4'251.015 db kötvény a megsztÍnés pillanatában 7.255.232 Ft értéket
képviselt.
2009.május 06.-án dr. Erdélyi lstván az AXA Biztosítónál befektette a7.255'232 Ft-ot
Hozam Staféta Biáosításba. Ennek lejárata 2011 október.
A készletek csökkentek, ez a csökkenés betudható a gyógyszer adományok
csökkenésének.
Követelések jelentős része vevői kintlévőség.
Pénzeszköz állományunk stabil.
Az Alapítvány likviditása jó, mivel a szabad pénzeszközök és követelések elegendö
fedezetet nyújtanak a kötelezettségek kiegyenlítésére.
A kötelezettségek: januárban esedékes szállító tartozások, valamint a decemberi
bérek januárban esedékes járulékai és adói.

Az Alapítvány 2009. évben gazdálkodási évét 33.í55 E Ft vesáeséggel zárLa, ami
lényegesen magasabb azeddigi éveknél és a személyijellegű kifizetések okoáák.
A vesáeséget a következő év megszorításaival csökkentí.
M üködésének zava rtalanságát meg lévő vagyo nából pótolva biztos ítja.

A tevékenység, gazdálkodás fobb adatai nyilvánosak, honlapunkon bárki
m egte ki nth eti. (unnnv. vad aske rta la p itva ny. h u )

Az Alapítvány szakmai beszámolóját dr. Szolnoki Nikolett korházigazgaÍo, a
gazdasági beszámolót pedig Gajdos Judit gazdasági vezető készítette.

Budapest, 2010. április 21 .

TEK L"v'3
Tóth Zoltán

az alapítvá ny ku ratóri u mának el nöke

Vadaskert Alapítvány
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Mellékletek: Arlószdrn:'i9Üt)7'l91-1_41

1. sz' melléklet: az Alapítvány 2009' évi mérlege
2. sz. melléklet: az Alapítvány 2009. évi eredmény kimutatása
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