Közhasznúsági melléklet
2019. év

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely
Irányítószám: 1027

Közterület neve:
Házszám:

Budapest

Település:

Ganz

16.

utca

Közterület jellege:
Lépcsőház:

1.em.

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:
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1.5 Képviselő neve:

Dr. Krausz Ferenc

1

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Társaság tevékenysége a vér lézeralapú molekuláris ujjlenyomatában rejlő potenciál kiértékelése az egészségi állapot
monitorozása, illetve egyes betegségek (pl. rákos daganatok) megbízható észlelésére, ennek a technológiának
lehetséges kiaknázása szűrés, diagnózis, prognózis és terápiá-monitorozás érdekében. Társaságunk 2019. évben
megkezdte közhasznú tevékenyégének ellátásához szükséges szervezet felépítését (adminisztráció, HR, alapvető irodai
infrastruktúra), több lehetséges együttműködő partnerrel megkezdte a tárgyalást, a szükséges kutatások vizsgálati
terveinek kialakítása és hatósági engedélyeztetésének megindítása mellett.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2014. évi LXXVI. törvény 4. § (1)
bekezdés c) pontja

Közszolgáltatási szerződés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Társadalom
2019. évben nem releváns

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Társaságunk 2019. évben a közhasznú feladatainak ellátáshoz szükséges alapvető feltételrendszer
megteremtésén, kialakításán dolgozott (adminisztráció, HR és irodai infrastruktúra). Több lehetséges
együttműködő partnerrel történt egyeztetés, a szükséges megállapodások előkészítése, tárgyalása, a
szükséges kutatások dokumentációja előkészítésre került, hatósági engedélyre vonatkozó kérelmek
benyújtásra kerültek.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:
Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon megnevezése
A számviteli beszámolóban kimutatott
saját tőke tárgyévi csökkenésének a
közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált része.

Előző év

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon összesen

Tárgyév
-

-354

-

-354

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Költségvetési támogatás

-

1 042 017

Cél szerinti juttatások összesen

-

1 042 017

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség

Előző év (1)

ügyvezető igazgató
6.2

A.

Tisztség

Tárgyév (2)
-

Előző év (1)

6 210
Tárgyév (2)

felügyelő bizottság

-

4 839

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

-

11 049
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Szervezet neve:
Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
-

86 920

-

-

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

-

-

D. Közszolgáltatási bevétel

-

86 919

E. Normatív támogatás

-

-

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

-

-

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

-

1

H. Összes ráfordítás (kiadás)

-

87 274

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

-

36 189

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

-

87 272

K. Adózott eredmény

-

-354

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

-

-

ebből:

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Nem

X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

X
X

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]

X
X
X

