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I. SZERVEZET ALAPADATAI 
 
 Elnevezés:    Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 
 Kuratóriumi Elnök:   Dr. Komáromi Péter 
 Képviselő:    Gordon Mária 
 Székhely:    1051 Budapest, Szent István tér 11. 
 Levelezési cím:   1051 Budapest, Szent István tér 11. 
 Adószám:    18106400-1-41 
 TB-törzsszám:  
 Közhasznúság fokozat:   közhasznú szervezet 

 Nyilv. vételi végzés száma:  13.Pk.61.124/2001/22. 
     2016.01.28. 

 Közhasznúsági végzés száma:  13.Pk.61.124/2001/22. 
 
 

A szervezet céljának rövid leírása: 
 
 Az Alapítvány célja: Tartósan, vagy váratlan esemény miatt segítségre szorulók, 

elsősorban gyermekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények vagy 
szervezetek pártfogása, valamint támogatása. 
Egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került személyek – 
elsősorban gyermekek – támogatása Magyarországon 

 Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységgel valósítja meg: 
Pénzbeli és tárgyi adományok gyűjtése: 

o elsősorban az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai, 
o magyarországi vállalatok és 
o hazánkban élő természetes személyek körében. 

 
 

A közhasznúságot az alábbi cél szerinti tevékenységre kérte alapítani összhangban a Kszt. 
26.§ c./ pontjával: 
Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége a társadalmi vagy egészségi 
helyzetükből adódóan tartósan, vagy váratlan esemény miatt támogatásra, 
segítségre szorulók, elsősorban gyerekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő 
intézmények illetve szervezetek pártfogása, valamint anyagi és tárgyi eszközökkel 
való támogatása.  
Az Alapítvány a fentiek megsegítésére adománygyűjtő akciókat szervez, amelyeket 
országos napilapokban is meghirdet, valamint ugyanitt beszámol az egyes akciók 
eredményéről is. 
Az Alapítvány a beérkezett pénzbeli és tárgyi adományokat maradéktalanul szétosztja a 
támogatandók között. 

    

mailto:amchamfoundation@amcham.hu


E Ft

2014. december 31. 2015. december 31.

A. 0 0

I 0 0

II 0 0

III 0 0

B. 9 575 9 232

I 0 0

II 22 1

III 0 0

IV 9 553 9 231

C. 1 429 1 194

11 004 10 426

D. 10 915 10 304

I 100 100

II 18 894 10 815

III 0 0

IV 0 0

V -8 079 -611

VI 0 0

E. 0 0

F. 89 122

II 0 0

III 89 122

G 0 0

11 004 10 426

Budapest, 2016.05.09.

az Alapítvány képviselője

Források Összesen

Céltartalékok

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

Tőkeváltozás

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Saját tőke 

Indulő tőke/Jegyzett tőke 

Tárgyi Eszközök

Befektetett Pénzügyi eszközök

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 

Passzív időbeli elhatárolások

Követelések

Értékpapírok 

Pénzeszközök

Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök Összesen

Forgóeszközök

Készletek

Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2015. december 31.

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Immateriális Javak 
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Alap 

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység

Összes 

Tevékenység

Alap 

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység

Összes 

Tevékenység
1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 2 667 0 2 667 4 660 0 4 660

0 0

0 0 0 0 0 0

2 667 0 2 667 4 660 0 4 660

4 343 0 343 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

A 3 010 0 3 010 4 660 0 4 660

6 2 641 0 2 641 1 615 0 1 615

7 64 0 64 180 0 180

0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 8 384 0 8 384 3 475 0 3 475

10 0 0 0 1 0 1

11 0 0 0 0 0

B 11 089 0 11 089 5 271 0 5 271

0 0 0 0 0 0

C -8 079 0 -8 079 -611 0 -611

12 0 0 0 0

D -8 079 0 -8 079 -611 0 -611

13 0 0 0 0

E. -8 079 0 -8 079 -611 0 -611

E Ft

Alap 

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység

Összes 

Tevékenység

Alap 

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység

Összes 

Tevékenység
A

B

C

D

E 150 150 137 137

F

Budapest, 2016.05.09.

Értékesítés Nettó árbevétele

Értékcsökkenési leírás 

Összes Ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

Ebből: 

   - Tagdíj, alapítótól kapott befizetés

Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Aktivált Saját teljesítmények értéke

Egyéb bevételek

Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2015. december 31.

2014 2015

   - Támogatások

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás

Rendkívüli ráfordítás 

Összes bevételek (1+2+3+4+5) 

Anyag jellegű ráfordítások

Személy jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek bevételei

Rendkívüli bevételek

Ebből: 

   - Alapítótól kapott befizetés

   - Támogatások

Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

az Alapítvány képviselője

Tajékoztató adatok

2014 2015

Központi költségvetési támogatás

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

Normatív támogatás

Közszolgáltatási bevétel

Tárgyévi eredmény (D-13)

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. Évi CXXVI. 

Törvény alapján kiutalt összeg

Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

Adózott eredmény (C-12)

Adózás előtti eredmény (A-B)

Adófizetési kötelezettség 

Jóváhagyott osztalék 
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I.       MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ TARTOZÓ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ 
INFROMÁCIÓK 

 
A mérlegkészítés időpontja: 2016.05.09. A közzétételi kötelezettségének azzal tesz eleget, 
hogy a beszámolót az Amerikai Kereskedelmi Kamara irodájában letétbe helyezi, továbbá 
megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak. 
 
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására Gordon Mária (1136 Budapest, Tátra 
utca 5/A) jogosult. 
 

        Az Alapítvány 2015.12.31-én saját befektetett eszközökkel nem rendelkezett. 
 
Az Alapítványnak a mérlegforduló-napon nem rendelkezett készlettel. 
 
A követelések között adóhatósággal szembeni követelés (1 eFt) található. 

 
A pénzeszközök értéke a mérlegforduló napon 9.231 eFt. Az értékpapírok soron 0 eFt 
szerepel.  
 
Az aktív időbeli elhatárolások között szerepel a Hálaadás Napi rendezvény  
adománygyűjtéséhez kapcsolódó, a 2015. évre vonatkozó adomány összege az Amerikai 
Kereskedelmi Kamarától, melynek tényleges átutalására 2016. március 3-án került sor. 
 
Az Alapítvány saját tőkéje (10.304 eFt) 100 eFt induló tőkéből, 10.815 eFt tőkeváltozásból és 
a tárgyévi 611 eFt közhasznú tevékenység veszteségéből áll. Társasági adó fizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek (122 eFt) a belföldi szállítók felé fennálló tartozásból (80 eFt) 
az Amerikai Kereskedelmi Kamara felé fennálló (32 eFt) tartozásból valamint negatív 
bankegyenlegből (10 eFt) áll. 
 
Az Alapítványnak a mérlegforduló-napon nem volt passzív időbeli elhatárolása. 
 
Az államháztartási rendszerből kapott támogatás soron a magánszemélyek által felajánlott 
1%-ok összege: 137 e Ft szerepel, mely az adományozások részként részeként átadásra 
került. 
 
A jogszabályváltozás következtében 2004 évtől a továbbutalási céllal kapott támogatásokat 
egyéb bevételként mutatjuk ki a beszámolóban. 
Az Alapítvány továbbadási célra kapott támogatásainak (pénz és eszközadomány) összege 
2.720 e Ft, mely teljes egészében átadásra került 2015-ben. A közhasznú célra kapott egyéb 
bevételekből 1.803 eFt nem továbbadási céllal kapott felajánlás. 
 
A pénzügyi bevételei nem voltak az Alapítványnak 2015-ben.   

 
Az egyéb ráfordítások (3.475 eFt) között a pénzben és eszközökben nyújtott adományok 
értéke szerepel. 

 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa 2015-ben vállalkozási tevékenységet nem 
végzett. 
 
Az anyagjellegű ráfordítások között (1.615 eFt) a közvetlen az Alapítványnak működéséhez 
kapcsolódó költségek találhatók: irodaszer (8 eFt) számvitel költség (381 eFt), 
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adminisztrációs titkári szolgáltatás (980 eFt) egyéb igénybevett szolgáltatások értéke (31 
eFt), valamint bankköltség (215 eFt) szerepel. 
 
 
A személyi jellegű ráfordítások között reprezentációs kiadás szerepel.    

 
II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2015. évben nem részesült költségvetési 
támogatásban. 
 

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 
 

Megnevezés EFt 

Bevételek  

Magánszemélyek 1%-a 137 

Vállalatoktól, intézményektől kapott támogatás 4.523 

Előző évről áthozott, 2015-ben tovább adott támogatás 0 

Következő évben átadásra kerülő támogatás  0 

Kapott, járó kamat, árfolyam nyereség 0 
 

Nem realizált árfolyam nyereség 0 

Bevételek összesen 4.660 

  

Kiadások  

Adott támogatások 3.475 

Személyi jellegű ráfordítások 180 

Irodaszer 8 

Számvitel  381 

Adminisztrációs titkári szolgáltatás 980 

Egyéb igénybevett szolgáltatások  31 

Bankköltség 215 

Pénzügyi műveletek ráfordítása  1 

Kiadások összesen: 5.271 

 
IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN: 

 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2015. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat 
nyújtotta: 

 

Megnevezés e Ft 
Önkéntes nap április 148 

Önkéntes nap október 83 

“Szól a szív” Alapítvány (Vakok Általános Iskola) 1.100 

Manna Közhasznú Egyesület 530 

Pécsi Színtér Egyesület 600 

Pécsi Gyermekotthon Alapítvány 145 

Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesülete 120 

Eötvös 10, adományátadó ünnepség és színházi program 

adomány a 2015 évi pályázaton nyert szervezetek gyermekei 
részére 

339 

Átadott tárgyi adományok (LEGO) 410 
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V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 
 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2015. évben jelen jelentés 3. pontjában 
felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban fenti szervektől. 

 
VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

kimutatása 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2015. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem 
természetbeli támogatást vezető tisztségviselőinek. 
 

 
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 

 
A 2001 óta működő közhasznú AmCham Alapítvány kuratóriuma az alábbi összefoglalóval szeretné 
Önt tájékoztatni arról, hogy 2015 évre tervezett feladatainkat – a hátrányos helyzetű gyermekek 
megsegítésére - ismét sikerült maradéktalanul teljesítenünk.  

A feladatokat továbbra is a háromfős kuratórium, a titkár és 5 állandó-, valamint 20-80 alkalmi 
önkéntes segítségével végeztük el.  

Együttműködünk vállalkozásokkal, hazai és külföldi valamint nemzetközi cégekkel, akik megfelelő 
anyagi háttérrel rendelkeznek. A nyugati társadalmakban már jól működő, nagyobb múltra 
visszatekintő adományozási tevékenység ma már a cégek ”imázs-építésének” fontos eleme. Az 
adójóváírás lehetősége, a publicitás biztosítása pedig kölcsönös előnyöket jelent az 
együttműködésben. Támogatóink pénz- és természetbeni adományokkal, valamint gyakran 
önkéntes munkafelajánlással is segítenek a rászorulókon. 

Küldetésünk 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány célja a tartósan, vagy váratlan esemény miatt 
segítségre szorulók, elsősorban gyermekek, az őket ellátó vagy segítő intézmények, szervezetek 
pártfogása, illetve az egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került – 
elsősorban gyermekek – támogatása Magyarországon. 

Ez történ 2015-ben…. 

 Alapítványunk 2015. áprilisában is meghirdette – immár hagyományosnak 
mondható  - önkéntes "A Day to Make it Happen" programját. A kezdeményezés az 
"Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére", a "Zsótér Pál Alapítvány" és a 
"Snétberger Zenei Tehetség Kiemelten Közhasznú Alapítvány" együttműködésével, valamint 
az AmCham tagvállalataiból érkező önkéntesek munkájával valósult meg. 
 
Egyedülálló módon, az AmCham Alapítvány 2015. évi első önkéntes programja egyszerre 
három helyszínen kínált lehetőséget április 20 és 25 között, így mindenki megtalálhatta a 
leginkább kedvére való programot. Az eseményre, a rövid határidő ellenére, több mint 60 
önkéntes jelentkezett, a Citibanktól, a Tata Consultancy-tól, a KPMG-től, az American 
Expresstől, és még számos magánszemély, különböző vállalatoktól. 
 
A Budai Gyermekkórház Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztály 
kertjének rendezése közben az önkéntesek nem csak új ismeretségekre tehettek szert, de 
kollégáikkal való kapcsolatuk mélyítésére is lehetőségük volt. "Szeretnék máskor is 
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önkéntes munkán részt venni, mert jó program: új embereket ismerhetek meg, olyan 
kollégákat, akikkel nem dolgozom mindennap, és mert a munkát kint, a szabad levegőn 
tudjuk végezni" - mondta Dóri, a KPMG-től. Lázár Kata, az American Express munkatársa 
szerint "azért jöttünk, hogy segítsünk a kórháznak, de ez csapatépítésnek is kiváló." 
 
A Budai Gyermekkórház Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs 
Osztály országos szintű rehabilitációs osztály, ahol 3-23 éves korú, súlyos, halmozott 
problémával küzdő gyermekek és fiatalok kapnak segítséget. Az osztály által kínált terápiák 
között fontos helyet foglal el a művészetterápia, a képzőművészeti terápia, a meseterápia 
és a zeneterápia. A zöld övezetben található épület és kert környezeti adottságoknál fogva 
kiemelten alkalmas a komplex terápiás feladatok ellátására, de a fejlesztés és az anyagi 
ráfordítás híján a minőségi hiányosságok korlátozzák a lehetőségeket. Az önkéntes nap 
célja így a kert megszépítése volt, hiányzó bokrok, virágok ültetése és egy fűszernövény-
kert kialakítása, aminek a gondozásában majd a gyerekek is részt vehetnek. 
 
Iván Éva, az Osztály kommunikációs munkatársát meglepetésként érte az önkéntesek lelkes 
csapata, akik alapos munkával hamar be is tudták fejezni a feladataikat. "A szép környezet 
kialakítása a gyerekek felépülését is segíti" tette hozzá. A betegek diagnosztizálása és a 
terápia fejlesztése érdekében az Osztály új diagnisztikai eszközök beszerzését és egy 
műhely kialakítását tűzte ki célul. 
 
Egy másik támogatott szervezet, a mexikói úti Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, 
Szakközépiskola, EGYMI és Kollégium pedig felajánlotta, hogy érzékenyítés és látókör 
bővítés érdekében szívesen bemutatják a vállalatok munkatársainak, hogyan élnek a 
mozgássérült gyerekek és felnőttek. 
 
Rajki Zsuzsa, az AmCham Alapítvány Kuratóriumának tagja így foglalta össze a tavaszi 
önkéntes programot: "Maximálisan meg vagyok elégedve az eseménnyel, elkötelezett, 
lelkes csapatok jöttek, akiket nem tántorított el a kemény munka. A közös munka közben a 
vállalatok képviselői egymást kérdezték arról, hogy náluk hogyan szokták szervezni az 
önkéntes programokat - ez nagy sikerélmény, hiszen nem mi segítjük elő az önkéntesség 
értékének terjedését, hanem a vállalatok egymás között. Egyre inkább azt látjuk, hogy több 
önkéntes programot kell szervezni, mert ezekkel közel tudjuk hozni a támogatók és a 
támogatottak élményét, ami mindenki számára egy win-win élményt jelent." (Kraft Anikó 
önkéntes tollából) 
 
 

 A vénasszonyok nyara Tündérkertet és Boszorkánykonyhát hozott 
A gyönyörű őszi napsütésben október 3-án mintegy nyolcvan vállalati önkéntes 
segített újjá varázsolni a budapesti Bólyai Gyermekotthon kertjét a hétvégén is 
ott lévő lelkes lakókkal együtt. 
 
A reggeli gyülekező és eligazítás alatt ugyan még hűvös volt, de később már mindenki 
rövidújjúban szorgoskodott a gyermekotthon kertjében a főváros 11. kerületében. Az 
önkéntesek csoportokban dolgoztak, volt, aki új raklapbútorokat csiszolt és festett, volt aki 
gyümölcsfákat ültetett, megint mások az utcafront rendbetételén dolgoztak vagy a 
fűszernövényeket gondozták, és voltak akik az ebédet készítették három bográcsban. 
 
A hétvégén is ott lakó gyerekek hol az egyik, hol a másik csoporthoz csapódtak, a 
többségüket a munka mellett már nem is annyira érdekelte az arcfestés és a más nekik 
szánt tevékenységek. 
 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa (AmCham Alapítvány) immár 15 éve rendezi 
meg rendszeresen „A Day to Make it Happen” címmel az önkéntes napjait, melyeket az 
AmCham tagvállalatai közül több cég, elkötelezett, lelkes csapataival már a kezdetektől 
támogatja. A Tata Consultancy és Lexmark önkéntesei idén is elsők között jelentkeztek a 
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megmozdulásra és köszönhetően még az Alcoa-Köfém, Oracle, NCR dolgozóinak, és több 
egyéni önkéntesnek a Budapest Hilton, Circular Foundation, Gléda, Mapi, Urmet, AmCham 
Irodától, az otthon dolgozóival együtt így már közel százan serénykedtek az intézmény 
kertjében. 
 
A résztvevő cégek közül néhányan a kertészkedéshez szükséges dolgokkal (pl. 
gyümölcsfával, termőfölddel, palántákkal, virághagymákkal,  szerszámokkal, 
reggeli pogácsa), mások pedig az elkészítendő bútorokhoz raklappal vagy éppen 
festékkel járultak még hozzá az önkéntes munkán felül.  
 
Az önkéntesek a Gyermekotthonunkban Élő Gyermekeink Jövőjéért Alapítvánnyal 
együttműködve, kikapcsolódásra és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas teret 
alakítottak ki. Sokan gyermekeikkel együtt érkeztek, fontosnak tartva, hogy gyermekük már 
kiskorában megszokja, hogy a rászorulók megsegítése mindenki feladata. 
 
Az intézmény céljainak megfelelően a család nélküli, gyakran önbizalomhiánnyal küszködő 
gyerekek az új közösségi térben várhatóan gyorsan juthatnának sikerélményhez. A növény- 
és kertgondozás, az ennek kapcsán megjelenő egészséges táplálkozás, a szabad levegőn 
végzett munka, a pihenés és a közös főzés, a beszélgetések mind mentális jólétüket, mind 
a közösség építését szolgálja majd. A projektben fontos szempont a fenntarthatóság, az 
önellátás és a környezetvédelem is.  
(Magócsi Márton tollából) 
 
 

 Az Amerikai Kereskedelmi Kamara és a Budapest Marriott Szálloda, november 
24-én az amerikai hálaadásnap alkalmából az SOS Gyermekfalvak és az Amerikai 
Kereskedelmi Kamara Alapítványa javára gyűjtött adományokat. 
 
A jótékonysági tombolán és a csendes árverésen, közel 30 partnercég értékes felajánlásait 
is meg lehetett nyerni. Mindezeken felül, minden részvételi díjból 10.000 Ft az adomány 
összegét gazdagította. A befolyt közel 3 millió forintos összeget teljes egészében 
az SOS Gyermekfalvak és az AmCham Alapítvány számára ajánlották fel a 
szervezők. 
 
Az est fényét emelte Tóth Vera, ACF nagykövet élő énekműsora, és az AISB 
diákjainak rövid előadása, akik a „Mulan” című Disney animációs filmből adtak elő egy 
dalt. Az előadások után a vacsorán résztvevő gyermekek a Mikulás érkezésének is 
örülhettek. 
 
 

 December 13-án audio-narrációval akadálymentesítettünk egy meseelőadást 
látássérült gyermekek számára a 2015. évi pályázatunk egyik nyertese, a Manna Közhasznú 
Egyesület, az AKKU Egyesület szakmai megvalósításával. Ez az előadás a harmadik volt a 
sorban, lendületes, izgalmas, látássérült gyermekeknek is könnyen érthető "utazás”, ahol 
távoli kultúrák testközelbe érkeztek, ahol minden "tapinthatóvá", "láthatóvá" vált. 
 
Példaértékű integráció tanúi lehettek a meghívott fiatalok – egyedülálló élmény volt ez a 
színházi előadás, amelyben együtt élvezték az előadást a látássérült és/vagy egyéb más 
fogyatékossággal élő fiatalok, ép társaikkal. 

Az előadás után  átadtuk az adományozó leveleket a nyáron meghirdetett “Tartalmas 
szabadidő – szárnyaló gyermekek” pályázat nyerteseinek. 

Bencsik Edit az AmCham Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja elmondta: 
„Büszkék vagyunk arra, hogy az idén összesen 3 millió forintnyi adománnyal segítjük a 
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hátrányos helyzetű gyermekeket, és ezt úgy tehetjük meg, hogy érzékenyítjük is az 
integrált egészséges gyermeket, megtanítjuk őket a másság elfogadására.” 

Támogatásunkkal az alábbi programok valósulhatnak meg: 

• “Szól a szív” Alapítvány (Vakok Általános Iskola) - Fejlesztő funkciókkal bíró speciális 
játszótér kialakításához támogatás 

• Manna Közhasznú Egyesület – és az AKKU Egyesület Színház és Világjárás 
“Hétmérföldes mesékkel” látássérült gyermekeknek 

• Pécsi Színtér Egyesület: Tanulókör működtetése heti két alkalommal. 
• Pécsi Gyermekotthon Alapítvány „Élménytábor a Pécsi Gyermekotthon növendékei 

számára” 
• Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesülete „Jutalomkirándulás 

Visegrádon a MEGYEK Mentorprogram legszorgalmasabb diákjainak” 

Köszönjük minden támogatónknak, és önkéntes segítőinknek,  
hogy feladatainkat a terveink szerint teljesíthettük. 

Alcoa-Köfém, American Express, AmCham Hungary, Budapest Marriott, Budapest Hilton,  
Burger King, Carlson Wagonlit Travel, Circular Foundation,  

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe,  
Dow Hungary Chemicals,  

Gléda Kft., Exxon BSC, Interag Holding, IPark Pécs Kft., KPMG, LEGO, Lexmark,  
MAPI, ManageMentor, NCR, Oracle, Tata Consultancy, Urmet Kft. 

Kérjük, támogassa adója 1%-val az AmCham Alapítvány munkáját! 

Az AmCham Alapítvány tisztelettel kéri a tagvállalatok munkatársait, hogy személyi 
jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával támogassa az AmCham Alapítvány tevékenységét!  

Felajánlásával az Alapítvány további munkáját segíti, mellyel az egészségügyi vagy szociális 
állapotuk miatt tartós, vagy váratlan esemény miatt rendkívüli segítségre szoruló, Magyarországon 
élő gyermekeket támogatja, életkörülményeiket javítja. 

Az Alapítvány, mely továbbra is teljesen önkéntes alapon működik, és a feladatok ellátásáért senki 
nem kap ellenszolgáltatást, nagyra értékeli támogatását, és tisztelettel arra kéri Önt, hogy 
munkatársai felé is adja tovább az információt arra vonatkozóan, hogy miként rendelkezhetnek 
személyi jövedelemadójuk 1 %-áról.  

Kedvezményezett neve: Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 
Adószám: 18106400-1-41 

  
Az Alapítvány a 2014 évről kapott 1% személyi jövedelemadókból befolyt 
támogatásokat az Alapító okiratában megjelölt célok megvalósítására használta fel. 
 
Az AmCham Alapítvány Kuratóriuma 2016. május -----i ülésén elfogadta és a 
www.amchamfoundation.hu  weboldalon közzétette az Alapítvány Közhasznúsági Jelentését. 
 
Budapest, 2016. május      . 
      

                                                                                                     
_________________________ 

           
                                                                                                  az alapítvány képviselője 
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Ectv. Szerinti kötelező melléklet 
Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

Név: Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa 
(a szervezetnek van közhasznú jogállása, melyet 
az átmeneti törlés miatt 2016 januárjában kapott 
vissza) 

   

Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11    

Bejegyző határozat száma: 

13.Pk.61.124/2001/22 

   

Nyilvántartási szám: 01-01-0008485.    

Képviselő neve: Gordon Mária    

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az Alapítvány célja: 
- Tartósan, vagy váratlan esemény miatt segítségre szorulók, elsősorban 

gyermekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények vagy 
szervezetek pártfogása, támogatása. 

- Egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került 
személyek – elsősorban gyerekek – támogatása Magyarországon. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú 
tevékenység megnevezése:  

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

  Gyermek- és ifjúságvédelem 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:   Rászorulók, elsősorban 
gyermekek 

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

Közel 1500 gyermek 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Látássérült fiatalok 
életkörülményeinek a javítása, 
tartalmas szabadidő eltöltése. A 
tehetséges gyermekek 
felismerése, tudásuk bővítése, 
képességeik, motivációjuk 
fejlesztése. Nevelőotthonokban 
és nevelő-szülőknél élő 
gyermekek táborozási 
lehetőségének biztosítása. Cél az 
életminőség javítás a primer 
prevenció eszközeivel 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke (eFt) 

Felhasználás 
célja 

 Gyűjtött és meglévő pénzeszköz 3.065 Rászorulóknak 

 Gyűjtött tárgyi adományok 410  Rászorulóknak 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
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 Anyag jellegű ráfordítás  2.641 1.615 

 Személy jellegű ráfordítás 64 180 

 Értékcsökkenés 0 0 

 Egyéb ráfordítás   8.384 3.475 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

        0         0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
összesen: 

       0         0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 3.010 4.660 

ebből:   

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

150 137 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

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

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2.860 4.523 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 11.089 5.271 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 64 180 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 8.384 3.475 

K. Adózott eredmény -8.079 -611 

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

140 162 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2  0] Nem Nem 

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

Nem Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)  0,02] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)  0,5] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2  10 fő] Igen Igen 
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