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2011.évi közhasznú jelentése
I. Általános jellegű ismertetés
Az 1997.évi CLVI tv. 19.§.(1) bek. szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejüleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az Apáthy István Alapítvány
2010. évi közhasznúsági jelentése az alábbiakat tartalmazza:
A szervezet neve: Apáthy István Alapítvány
Címe:
1094. Budapest, Tűzoltó utca 58.
Alapítás éve:
1996.
Jogállása:
Közhasznú
Célkitűzése:
Apáthy István emlékének ápolása, az anatómia, szövettan és embriológia
oktatásának fejlesztése
Alapítók:
dr Apáthy Ágnes, Apáthy Dezső, Apáthy László, Apáthy Zoltán,
dr Vigh Béla
A kuratórium elnöke: dr Nemeskéri Ágnes
Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gyakorlati anatómia, szövettan és fejlődésbiológia
oktatásának fejlesztését tűzi ki célul a graduális és posztgraduális orvosegyetemi képzéshez
kapcsolódóan. Apáthy István a hazai idegkutatás nagy alakja. Szakmai hagyatékának,
szellemi örökségének kutatása, gondozása éppúgy az Alapítvány feladata, mint az, hogy
szakmai tudományos gyökereinket minél jobban megismertessük az orvos- és
gyógyszerészhallgatókkal. További fontos célkitűzése az Alapítványnak, hogy Apáthy István
társadalom-tudományi, szépirodalmi és közéleti tevékenységének kevéssé ismert
vonatkozásait is felderítse és kutassa. A célkitűzések megvalósítását szolgáló programok
kidolgozása során az Alapítvány elősegíti az oktatás fejlesztését szolgáló segédanyagok
elkészítését, alkalmazását és forgalmazását. A készítendő oktatási segédanyagok körét és azok
felhasználásának konkrét módját az Alapítvány mindenkor az érdeklődő hallgatóság
igényeinek és a rendelkezésre álló legkorszerűbb technikai lehetőségek figyelembevételével
határozza meg.
Az Alapítvány 2011. évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi- és egyéb önkormányzattól támogatás nem kapott.
Az adózók által felajánlott 1 %-os személyi jövedelemadóból 2011. évben 136.172,-Ft bevétel
keletkezett, melyet a Semmelweis Egyetem I-VI évf. hallgatói részére kiírt demonstrációs
anyag készítési pályázat díjazásának kiegészítésére használt fel az Alapítvány.
Az alapítvány vezető tisztségviselői az alapítványtól semmilyen formában, semmiféle
juttatásban nem részesültek.
Az alapítványnak alkalmazottai, foglalkoztatottjai nincsenek, az adminisztrátori és a vezetői
feladatokat ellátó személyek tevékenységükért semmiféle juttatásban nem részesültek.

Az alapítvány könyvelését megbízási szerződés alapján - a MENTIS Ügyviteli Szolgáltató Bt
(asz: 24440297-1-13, székhelye: 2030. Érd, Huba utca 7, cégképviselő: Várszegi Ágnes) látja
el.
II. Számviteli beszámolóval kapcsolatos jelentés
A.) Eredménykimutatás
a.) Bevételek
Az Alapítványnak 2011 évben kizárólag célja szerinti bevétele volt, melyek az alábbiak:
Kapott támogatások: Magyar Diabetes Társaság
30.000,Magyar Hypertonia Társaság
50.000
Magyar Gastroenter.Társaság
30.000,Magyar Hematológia társaság
50.000,Medres Orvosi Eszköz Fejlesztõ és Tervezõ Kft.100.000,Dr. Kellermayer Miklós adomány
20.000,Dr. Nagy Nándor adomány
50.000,STORE Kft.
100.000,Összesen: 430.000,_____________________________________________________
Oktatási segédeszköz értékesítés bevétele:
Bankkamat
Személyi jöv. adó 1 % -a

6.175.120,4.850,136.172,-

Összes közhasznú tevékenységből származó bevétel:
6.746.142,______________________________________________________________________
b.) Kiadások
Anyagköltség:
2.040.955,Ebből: Alapanyagok
1.047.429
Irodaszerek, tonerek
675.395
egyéb anyagok
318.131
Igénybevett szolgáltatások költségei
324.725,Ebből: Ügyviteli szolgáltatás
225.000
Karbantartás (zárcsere) 11.500
Egyéb
88.225
Egyéb szolgáltatások
46.535,Ebből: bankköltség
46.535
Anyagjellegű ráforditások összesen:
2.412.215,Személyi jellegű kifizetések:
1.931.194,Ebből: Pályázati díjak
183.573
Megbízási díjak
1.298.136
Támogatások, jutalmak 449.485
Bérjárulékok
451.839,Értékcsökkenési leirás
429.280,Összes közhasznú tevékenységre elszámolt költség
5.224.528,_____________________________________________________________________
c.) Közhasznú tevékenység eredménye:

1.521.614,-

_____________________________________________________________________
B.) Mérleg
Az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege szerint az
alapítvány saját vagyona 4.497.011,- Ft.
a.) Eszközök összetétele:
Tárgyi eszközök:
Készletek: (adott előleg)
Követelések:
Pénzeszközök:

1.985.723,44.397,2.719.090,-

Eszközök összesen:
4.749.210,____________________________________________________________________
b.) Források összetétele
Saját tőke:
4.497.011,Ebből: alapitói vagyon:
50.000,Vagyon növekmény:
2.925.397,mérleg szerinti eredm. 1.521.614,Kötelezettségek:
252.199,(Teljes összegében fordulónapon le nem járt határidejű adótartozás)
Források összesen:
4.749.210,_____________________________________________________________________
Budapest, 2012. május 30.
Záradék:
Az alapítvány 2011. évi közhasznú jelentését és az egyszerűsített éves beszámolóját
2012. május 30-án megtárgyalta és elfogadta.
…………………………………
Dr Nemeskéri Ágnes
elnök

