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Az Alapítvány vagyona:
Az Alapítvány vagyona 2.598 e Ft-tal n tt. A növekedést a pénzeszközök állományának
növekedése okozta.



A vagyonnövekedés forrását vizsgálva megállapítható, hogy a növekedés teljes egészében
saját t ke fedezete, a kötelezettségek állománya 44 e Ft-tal csökkent.
Az Alapítvány a pénzeszközökön kívül egyéb vagyonnal nem rendelkezik.

Célszerinti juttatások kimutatása

- Önkormányzattól kapott támogatás                      17.923.776,- Ft
- 3 000 000 Ft m ködési célú támogatás
- 14 923 776 Ft kerületi 80. év feletti rászorulók támogatása

- Vállalkozóktól kapott támogatás                              330.000.- Ft
Kerületi bölcs dék támogatása, játékvásárlás:

- Göblös Gergely      40 000 Ft
- MVM Trade Zrt.  150 000 Ft
- Unicredit Bank     140 000 Ft

2009-ben az alapítvány számlájára vállalkozóktól összesen 330 ezer forint, APEH 1%-os
felajánlásokból 652 ezer forint érkezett. E két összeget egy az egyben az I. kerületi Bölcs dék
támogatására fordította a kuratórium.

A Máltai Szeretetszolgálat kerületi rajzversenyére beérkez  pályam vek díjazására még 2008-
ban hagyott jóvá a kuratórium 300 ezer forintot. A verseny lezárulta és a pályam vek díjazása
azonban 2009-ben került sorra, így a támogatási összeget is ebben az évben kapta meg a
Szeretetszolgálat.

2009 decemberében – az el  évhez hasonlóan - az alapítvány 15 millió forintos
céltámogatást fogadott a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól - mint alapítótól -,
mely összegb l 14 308 000 forint értékben a kerületben él  80 év feletti id s, rászoruló
emberek számára vásárolt étkezési jegyet, melyet futárszolgálat révén juttatott el a támogatott
id sekhez. A futárköltség 442 845 forintot tett ki, ez a kifizetés azonban csak 2010-ben
valósult meg. A fel nem használt 249 155 forintot az alapítvány visszautalja a támogató
önkormányzat részére.

A m ködési költségek 415 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a könyvvezetési és
könyvvizsgálói díjat, az adminisztrációs munkáért kifizetésre kerül  megbízási díjat és
bérjárulékait továbbá a bankköltséget.

19. §. (3) f) A közalapítvány vezet  tisztségvisel i a közalapítvány részér l juttatásban nem
részesültek.



2009. évi egyszer sített éves beszámoló kiegészít  melléklete

I.   Általános  jellemz k

Az alapítvány 1995. december 23-án jött létre.
Alapító:  Budapest I. kerületi Önkormányzat
Székhelye:   1014  Budapest  Kapisztrán tér 1.
Alapítvány célja:  Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális
gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási
formák bevezetésének támogatása.
Induló, jegyzett  t ke:   310 E Ft
A  F városi  Bíróság  az  5823. sorszám alatt közhasznú szervezetté nyilvánította.

II.  Számviteli politika f bb vonásai

Az alapítvány számviteli törvény el írásait figyelembe véve kett s könyvvitelt vezet,
egyszer sített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

2009. évi mérleg elkészítésének id pontja:  2010. 03. 31.

1./   Értékelési  alapelvek

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében az értékelés alapja a tényleges
beszerzési ár.
A terv szerinti érték csökkenés megállapítása a várható használati id  és a maradványérték
figyelembevételével történik.
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett
bruttó értékre vetített leírást alkalmazzuk.
Az 100.000,- Ft  egyedi érték alatt beszerzett, de egy éven túl elhasználódó immateriális javak
és tárgyi eszközök a használatbavételkor - egy összegben - értékcsökkenési leírásként
kerülnek elszámolásra.
A vásárolt készletek évközben költségként kerülnek elszámolásra. A fordulónapon
mennyiségi felvétel készül, amely az utolsó beszerzési ár alkalmazásával kerül értékelésre.
Az  Alapítványnál 2009. évben tárgyi eszköz beszerzés nem volt.

Az alapítvány tárgyi eszköze E Ft

1 db számítógép    bruttó értéke:     150
                              ért.csökk.           150
                              nettó értéke:           0



III. Tájékoztató rész

l./   Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban

      Alapítótól kapott támogatás                   17.924
      APEH SZJA 1 % támogatás                        652
      Közhasznú célra kapott támogatás              330
      Bankkamat                                                    32
      Kerekítési különbözet                                     3
      Összesen:                                                18.941

2./  Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban

      Anyagjelleg                       246
      Személyi jelleg                 169
      Ért. csökk. leírás                    0
      Összesen:                           415

      Alapítvány által nyújtott támogatások:     15.884 e Ft

3./  Tájékoztató rész

Alapítvány tárgyévi eredménye:        2.642 e Ft

2009.12. 31.-én az alapítvány saját t kéje:      4.904 e Ft

Budapest  2010. 03. 31.

A beszámolót összeállította:  Széll Éva (regisztrációs szám: 150927)


