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3. Kimutatás a kö|tségvetési tánogatás felhaszná|ásáról

Az Alapítvány 2007_ben költségvetési támogatásban nem részesüh'

4.

A Yagyon f€lhasználásávll

kápc.ohtos ktmutatás

A mérlegtételekbemutatása:

Befektetett eszközök állománya 2007_bcD 0 Ft voh'
A forgóeszközök közül az
2007 ben készlel€kkcl ncm rendelkezelt,
követclóscinek összege 0 Ft^lapítvány
volt' Pénzeszközeinek állonránya 5'728 eFt'ot tett
ki' amelyből 96 eFt a lrázipénztáÍban fellelt készpénzés 5'632 eFlaz Alapítvány
bankszámláján szereplő számlaköv€lelés volt' A2 eszkijzijk ijsszes éíéke.tehál
5.728 eFl volt 2007 ben.

Alapitvány saját tőkéje 2007. december 31-én 5'314 eFt volt. mely a
^z
kővetkezőképpeí
alakulli

0 eFt

KözhaszDú tevékenység táryyévi eÍedménye
vállalkozáSi tevék€nysés tárgyévi eredmónye

Az

4.1l4 eFl

Alapítványnak hosszú lejáÍatú kötelezetlségei nincsenek. rövid lejáralú
kötelezettségeinek állonránya 4l4 eFt volt. m€lynek összetétele az alábbiak

Be1ftjldiszállí1ók

A

pJ../lv

doheli elhd'aro c'ok (ö/öIl

0

cl-l (erü]l kimulaláJa'

Az Eredménvkjnutatás adatainak bemulatáSa:

Áz

a 2007'es évben alaptevékenységénekellálásához az alábbi
fofrásokból
^lapilvány
sze'etl hevételt

Az Alapitvány a 2007'cs évben nem folÍatott vállalkozási tevékenységet,így
b€vétele sem kelelkezett belőle.

A

kózhaszíú t€vékenység8e] kapcsolalosan

rá1brditásai merültek

a

következő köllsé8ei illetve

1'el:

Anyagjcllegű nlforditások
igénybe velt szolgáltatás
_

egyéb szolgáll3Lás

személyi jellegű ftífoÍdítások
- szenélyi jellegű kifi zetések

ll2 eFl
ll2 eFt

FÍétcqókkenésilcírás

Az Alapitvány tárgyévi közhasznú erednénye' i]letve adózás előtti eÍednrfuye
4.3l4 eFt volt. melyet adóí]7_€lésikötele7ettség nem lerhell.

A munkavállalók állagos állományi létszáma 0 tő volt.
Az Alapitvány. vállalkozási' kutatási, khórleti lcvékenységct ncm lbl},tat'
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Az Alapítvány időbeli elhltírolásai
2007_ben nem végzetl időbelielhaláro]áSt'

Az
^lapítvány

6.

A cél sze.inti juttatások kinutatása

Az Alapítvány 2007'ben nen nllÚtott célszerinli jutlalást'

7. Az Alapítvány részérem.gánszemé|y€k által felajánlott
iövédel€nadó

r % felhasználása

szomélyi

Az Alapítvány 2007-ben nelll kapott felajánlást a magánszenélyek személyi

jövedelenadójuk I%-ból'

Á központl költségYetési szervtől' az elkülönít€tt á ani pétr"alaptól' a
belyl ónkornróny'Attól' a kjsebbségt t€lepülési önkormányzattól' a
települést 6nkormán}zatok társulásától a2 egészségbiztosíaási
8.

önkormán}zattól

és mindez€k szerveitől kapott támogatás méraékének

Az Alapítvány 2007'ben ilyenjellegű lámogalásl nenr kapotl'

9.

A v@tó

össz€gétr€k

tisztsógviselőlim€k
kimütat{ss

íyújtottjutt'táiok éúékénéL'
i etve

A

tár8yévb€n az Alapítvány Felügyelő Bizottságának lagjai ezen munkák
elismerésekéntnem részesültck díjazásba.Alapítvány vezető

''s/l'égv'scló' közüL dlia/a'ban'enki'em É'zc'üll'

l0. A kózhasznú tevékenység rövid

Az

t!Íalni beszámolóia

A Polgár Alapítvány az EsélyekéÍmagánalapitványt

a FőváÍosi BiÍóság 2007.
novembeÍ 28_án velt€ nyilvántaíásba. Az alapílvány lélrehozásának céIja:
hátnínyos helyzelű csopoÍok' kiemelten a magyarországi cigányok társadalmi
inlegÍációjának elős€8ítése. komplex oktalási' fog]alkoztatáSi, müvészeti,
egészségü8yi és szociális pro8ramok elinditásával' illetve ilyen pro8mmokhoz

2007 beD december l7-én a budapesti Allöldi utcai cyeÍmekotlhonban
jótékonysági karácsonyi Íendezvényhez csatlakoztlnk' Az üníepségr€ 6
budapesti lakásoíhonból éÍkeztekgyerekek - azok' akik családi körülményeik
miatt nem lLrdlák az ünnepeket otthon tölteni' Ajándékcsomagokat készíteltünk
óssz€sen l32 eFt értékben.m€lyekbe hazai ci8ány folklór együttes€k lem€zeit

Az

únnep€k ki'zött az ;Íoda (l088 Budapest,
kialakílásán dolgoztunk.
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Budapesl. 2008' május l5.

Dr. szóke Judit
képviselő

Az Alapítvány KuÍatóíiuma a 2007' évi tevékenységról készii]t közhasznúsági
je]entést a 2008' május ]5_i ülésén elfogadta a I l/2008 (V.l5.) számú

