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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A közhasznú beszámolót a melléklet tartalmazza, mely áll a közhasznú beszámoló mérlegébol,
valamint a közhasznú beszámoló eredmény kimutatásának két lapjából.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A SOMOS Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.

Ill. KIMUTATÁS A VAGYON ALAKULÁSÁRÓL

INDULÓ TÖKE:
TOKEVÁLTOZÁS: (2000.)

(2001.)
(2002.)
(2003.)
(2004.)
(2005.)
(2006.)
(2007.)
(2008.)
(2009.)
(2010.)
(2011.)
(2012.)

250 eFt
422 e Ft

3 363 e Ft
-459 e Ft

-9 e Ft
l 667 e Ft
3 278 e Ft
2273 e Ft

-2 162 e Ft
3 219 e Ft
4 417 e Ft
1 222 e Ft

- 11403 e Ft
l 410 e Ft

IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

A kuratórium határozatai szerint az alapítvány a következo céI szerinti
támogatásokat nyújtotta:

Katasztrófavédelmi Díj
Sugárvédelmi Nívódíj
Összesen:

1 000 e Ft
100 e Ft

1100 eFt

V. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Az Alapítvány 2012. év során kizárólag az adózó magánszemélyektol, az l % felajánlás révén
kapotttámogatást50794.-Ft összegben.



VI. KIMUTATÁSA VEZETO TISZTSÉGVISELOK JUTTATÁSAIRÓL

Az Alapítvány vezeto tisztségviseloi tiszteletdíjban, családtagjaik pénzbeli ill. nem pénzbeli
juttatásban nem részesültek. Költségtérítést a vezeto tisztségviselok nem vettek fel.

VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGROL

A 2012. évben az alapítvány 1/2012 számú kuratóriumi határozatának megfeleloen, oktatási
tevékenysége keretében meghirdette és megszervezte a

Bovített sugárvédelmi oktatás, valamint továbbképzés,
Alapfokú, valamint átfogó fokozatú sugárvédelmi oktatás és továbbképzés

elnevezésu tanfolyamokat.

Az oktatásokon a Paksi Atomeromu Rt, a Magyar Honvédség szervezetei, az Országos
Atomenergia Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Kelen Kórház, az MTA
Természettudományi Kutatóközpont, az AIDR Közhasznú Kft, a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal és más, mezogazdasági, egészségügyi, biztonságtechnikai szervezetek dolgozói
vettek részt.

Az árbevétel 31,4 %-a származott az oktatási tevékenységbol.

A tudományos kutatás adta az árbevétel további 68,6 %-át, melynek keretében szakértoi
tevékenység elvégzésére, K+F kutatások, tanulmányok elkészítésére került sor.

A kutató munkából származó bevételekbol finanszíroztuk az Alapítvány cél szerinti
tevékenységéhez kapcsolódó hagyományos díjaink kifizetését.

Az Alapítvány muködése ebben az évben is pozitív hatással volt a szakterület meglévo és leendo
kutatói fejlodésére. Az aktuális védelmi feladatokat szem elott tartva a Magyar Tudományos
Akadémiával, a BM Országos Katasztrófavédelmi Foigazgatósággal, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemmel közösen megalapítottuk a "Katasztrófavédelmi díjat". A díj két kategóriában ítélheto
oda, 1 kategóriája azoknak a természetes személyeknek, II. kategóriája azoknak a jogi
személyeknek, akik a termoföld, ivóvíz, a levego, valamint a kritikus infrastruktúra, mint a hazai
kömyezetbi~tonság és iparbiztonság létfontosságú nemzeti értékeinek a megóvása érdekében
kimagasló gyakorlati eredményt értek el. Így a díjak az iparbiztonság, polgári védelem és a
tuzvédelem szakterületén ítélhetok oda, arany, ezüst és bronz-plakett fokozatban.

Céljainkhoz az 1 %-ból befolyt támogatáson kívül támogatást nem vettünk igénybe, azokat teljes
egészében az Alapítvány cél szerinti tevékenységének (oktatás és kutatás-fejlesztés) bevételeibol
finanszíroztuk.

Összességében úgy ítéljük meg, hogya 2012. évben folytatott tevékenységünk továbbra is jól
szolgálta az Alapítvány alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységet.

Budapest, 2013. február 28.
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