Apáthy István Alapítvány
1094. Budapest, Tűzoltó utca 58.
Asz: 18230831-1-43
Nyt.szám: 61126/1996.9
2009.évi közhasznú jelentése
I. Általános jellegű ismertetés
Az 1997.évi CLVI tv. 19.§.(1) bek. szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az Apáthy István Alapítvány
2009. 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 gyógyszerész
hallgatókkal. További fontos célkitűzése az Alapítványnak, hogy Apáthy István társadalomtudományi, 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 2009. évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,
helyi- és egyéb önkormányzattól támogatás nem kapott.
Az adózók által felajánlott 1 %-os személyi jövedelemadóból 2009. évben 65.633,-Ft bevétel
keletkezett, míg a 2008. évben az Apáthy István Alapítvány javára felajánlott 29.080 Ft
összeget - amit az APEH 2009.01.22.-én utalt át - az I. éves orvostanhallgatók számára kiírt
anatómiai, szövettani és fejlődéstani tanulmányi verseny díjazására használta fel az
Alapítvány.
Az Alapítvány vezető tisztségviselői az alapítványtól semmilyen formában, semmiféle
juttatásban nem részesültek.
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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 2009. évben kizárólag célja szerinti bevétele volt, melyek az alábbiak:
Kapott támogatások: Richter Gedeon Nrt
200.000,AGFA
20.000,STORE Kft
90.000,NOVARTIS
100.000,- Összesen:
410.000,_____________________________________________________
Oktatási segédeszköz értékesítés bevétele:
Bankkamat
Személyi jöv. adó 1 % -a

4.586.424,1.199,94.713,-

Összes közhasznú tevékenységből származó bevétel:
5.092.336,______________________________________________________________________
b.) Kiadások
Anyagköltség:
2.716.326,Ebből: alapanyagok
754.448
Irodaszerek
1.310.565
Szakkönyv, közlöny
74.700
Oktatási segédanyagok 621.840
Igénybevett szolgáltatások költségei
Ebből: ügyviteli szolgáltatás
233.625
preparátum előkészítés 240.000
adatfeldolgozás
520.000

1.360.862,-

Egyéb szolgáltatások
Ebből: bankköltség
60.253
Anyagjellegű ráforditások összesen:
Személyi jellegű kifizetések:
Ebből: pályázati díjak
244.632,megbízási díjak
559.000,segély
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leirás
Egyéb (árfolyamkülönbözet)
Összes közhasznú tevékenységre elszámolt költség
Közhasznú tevékenység eredménye (veszteség):
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82.743,4.159.931,908.208,-

87.154,728.095,13.631,5.897.019,- 804.683,-

B.) Mérleg
Az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege szerint az
alapítvány vagyona 2.737.150,- Ft.
a.) Eszközök összetétele:
Tárgyi eszközök:
Követelések:
Pénzeszközök:

1.447.907,0
1.289.243,-

Eszközök összesen:
2.737.150,____________________________________________________________________
b.) Források összetétele
Saját tőke:
2.555.524,Ebből: alapítói vagyon:
50.000,vagyon növekmény:
3.310.207,mérleg szerinti eredm. - 804.683,Kötelezettségek:
162.786,(Teljes összegében fordulónapon le nem járt határidejű adótartozás)
Források összesen:
2.737.150,_____________________________________________________________________
Budapest, 2010. május
Záradék:
Az Alapítvány 2009. évi közhasznú jelentését és az egyszerűsített éves beszámolóját a
Kuratórium elfogadta.
Dr. Nemeskéri Ágnes
elnök

