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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
II.
TARTALMI BESZÁMOLÓ
AZ ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL
(1997. évi CLVI Khtv.19 § 3. (g) alapján)
Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság által 1991. április 26-án 1596 sorszám alatt nyilvántartásba vett és azóta folyamatosan működő
nonprofit szervezet, melyet a Fővárosi Bíróság 11.Pk. 65.771/96/24 sz. végzésével 2004. január 15-én közhasznúsági fokozatba
sorolt.
Az Alapítvány működési tevékenysége, tartós közérdekű célja: hozzájárulni Budapest szellemi, kulturális, művészeti értékeinek
gyarapításához. E cél érdekében az Alapítvány közhasznúsági tevékenysége révén támogatóként kapcsolódik be a főváros épített
és természeti értékeinek, műemlékeinek, a kulturális örökség megóvása védelmében, a kultúra valamennyi területe színvonalának
emelésében, a nevelés, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés segítésében részt vállalók, a szociálisan vagy egészségileg
hátrányos helyzetű rétegek életminőségének, esélyegyenlőségének javításán, az egészségügy színvonalának, az egészséges
életmód közösségi feltételeinek, a rehabilitációs tevékenység eredményességének segítésén fáradozók tevékenységébe.
Az Alapító Okiratban foglaltak szerinti közhasznú tevékenységét pályázatok útján valósítja meg.
2007. évben két alkalommal közzétett két pályázati kiírásra 1623 pályázat érkezett, közel 900 millió Ft támogatási igénnyel.
A Kuratórium közhasznú felhasználásként összesen 35.480.000,-Ft-ot fordított - a pályázati kérelmekben megfogalmazott célok
alapján - összesen 163 pályázó – 110 nonprofit szervezet, 28 egyéb szervezet, 25 magánszemély vissza nem térítendő,
elszámolásköteles - támogatására.
A támogatások 47%-át a fővárosi kulturális, szellemi és művészeti célok megvalósításának elősegítése, 21%-át a műemlékvédelem
és a kulturális örökség megóvása, 4%-át a nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, a sport-célok támogatása tette ki. Az
egészségmegőrzésre, a rehabilitációs tevékenység elősegítésére, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének
elősegítésére, az összes támogatás 28 %-át juttatta a Kuratórium.
A Kuratórium a pályázatok értékelésénél, a támogatások odaítélésénél kiemelten fontos szempontként érvényesítette azt az elvet,
hogy a támogatás egyfelől a fővároshoz kapcsolódó értékteremtés, másfelől a szociális rászorultság kritériumait testesítse meg, és
közösségi célokat szolgáljon.
Az Alapítvány 2007. évi nyitó vagyona 104.773.000,-Ft volt (ebből alaptőke értékpapírban: 102.000.000,- Ft);
2007. évi összbevétele: 38.349.000,- Ft (ebből 30 millió Ft adomány ),
2007. évi összkiadása: 37.052.000,- Ft, ebből a pályázóknak juttatott támogatás 35.480.000,- Ft);
2007. december 31-én az Alapítvány saját vagyona: 116.226.000,- Ft, ebből értékpapír 105.084.000,- Ft értékben.
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, önkormányzatoktól támogatást nem kapott;
vállalkozási bevételei nem voltak, ekként ilyen címeken költségei nem merültek fel. Az Alapítványnak az SZJA 1%-ból bevétele nem
volt és köztartozása nincs. Az Alapítvány tisztségviselői munkabért, vagy egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatást nem kaptak.
Az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága az Alapító Okiratban meghatározottak szerint ülésezett.
Az Alapítvány – a támogatott pályázók nevében is – köszöni a Budapesti Távhőszolgáltató ZRt., a Fővárosi KözterületFenntartó ZRt., a Fővárosi Csatornázási Művek ZRt., a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Budapest Bank NYRt. 2007. évi
összesen 30 millió Ft összegű támogatását.
Az Alapítvány büszke arra, hogy hézagpótló és sokszegmensű közhasznú tevékenysége révén 2007. évben is olyan fővárosi
célokért tevékenykedők munkáját támogatta, akik/amelyek a főváros és lakói szellemi felemelkedését, közérzetének javítását, a
hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának elősegítését, a színvonalas kultúra felkarolását, a szellemi és kulturális értékek
megőrzését szolgálták, szolgálják.
Az éves pénzügyi és tartami beszámolót tartalmazó közhasznúsági jelentést, annak részleteit és könyvelési, bizonylati
alátámasztását az érvényes jogszabályok alapján a Kuratórium (2008. április 01-jén) és a Felügyelő Bizottság (2008. május 20-án)
felülvizsgálta és elfogadta, mivel megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves jelentés a vonatkozó jogszabályok és a
számviteli elvek szerint készült el, a vagyoni és pénzügyi helyzetről valós képet ad, és a pénzügyi beszámoló a tartalmi beszámoló
adataival összhangban van.
A közhasznú működéssel összefüggő további információk az Alapítvány székhelyén hozzáférhetők, illetve éves jelentései a
www.budapestbank.hu/Alapítványaink honlapon elérhetők.
Budapest, 2008. május 26.
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