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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.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat.
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Számviteli politika főbb elemei
Az eszközöket és forrásokat könyv szerinti értéken tartja nyilván a vállalkozás.
A befektetett eszközök esetében a könyv szerinti érték, a beszerzési érték csökkentve az
elszámolt értékcsökkenés összegével.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének meghatározása bruttó érték
alapján, lineáris módszerrel történik az aktiválás napjától az eszköz várható használati
idejét alapul véve.
Az értékelés során figyelembe kell venni minden olyan értékvesztést, amely a
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, és az adott évre vonatkozik.
Az eszközöket és forrásokat leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és egyedenként értékelni
kell
Önellenőrzés, ellenőrzés során jelentősnek minősített információk
Jelentős összegű a hiba, ha az összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év
mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg
az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot
A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte.
I.

MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ TARTOZÓ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ
INFROMÁCIÓK
A mérlegkészítés időpontja: 2021. május 18. A közzétételi kötelezettségének azzal tesz
eleget, hogy a beszámolót az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány honlapján
közzéteszi, továbbá megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak.
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására Gordon Mária (1136 Budapest, Tátra
utca 5/A) jogosult.
Az Alapítvány 2020.12.31-én saját befektetett eszközökkel nem rendelkezett.
Az Alapítvány a mérlegforduló-napon nem rendelkezett készlettel.
A követelések között szállítóknak előrefizetett összeg található.

A pénzeszközök értéke a mérlegforduló napon 13.560 eFt. Az értékpapírok soron 0 eFt
szerepel.
Az aktív időbeli elhatárolások értéke 0 eFt.
Az Alapítvány saját tőkéje (11.320 eFt) 100 eFt induló tőkéből, 11.171 eFt tőkeváltozásból és
a tárgyévi 49 eFt közhasznú tevékenység nyereségéből áll. Társasági adó fizetési
kötelezettsége nem keletkezett.
A rövid lejáratú kötelezettségek összege 0 eFt.
A 2.272 eFt passzív időbeli elhatárolásból 32 eFt könyvelési díj elhatárolás és 2.240 eFt
bevételek passzív időbeli elhatárolása, mely az alábbi tételekből tevődik összeg:
- 499 eFt a pandémia miatt halasztott Kód Teátrum előadás sorozatra kapott
támogatás,
- 651 eFt az Amerikai Kereskedelmi Kamarától 2019-ben kapott, de még fel
nem használt működési támogatás,
- 850 eFt célzott támogatás az Esélyegyenlőség a távoktatásban programhoz,
mely 2021-ben került átadásra
- 240 eFt a 2020-ban kapott SZJA 1%-ból elhatárolt támogatás mely a 2021es évben fog felhasználásra kerülni.

1051. Budapest, Szent István tér 11.. * Telefon: 266-9880 * Fax: 266-9888 * E-mail: foundation@amcham.hu
Bankszámlaszám: 10800007-70000001-00127008 * Adószám: 18106400-1-41

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
2020-ban 1.597 e Ft, mely egy része a fent jelzettek szerint elhatárolásra került 2021-re. A
2018-ról és 2019-ről elhatárolt SZJA 1% (3.500 eFt) a meghatározott céloknak megfelelően
Korházak számára került átadásra a COVID19 miatti krízishelyzet okán.
Az államháztartási rendszerből 2020-ban kapott támogatás 369 eFt SZJA 1%, melynek 35%a tárgyévben működési és marketing költségek ellentételezésére felhasználásra került.
A közhasznú célra kapott egyéb bevételekből 300 eFt nem továbbadási céllal kapott
felajánlás volt, melyet az Alapítvány a működésre fordított a tavalyról elhatárolt 1.209 eFt-al
együtt.
A korábbi Lego eszköz adormány utolsó darabja is átadásra került 2020-ban 40 eFt értékben.
A pénzügyi bevételei nem voltak az Alapítványnak 2020-ben.
Az egyéb ráfordítások (3.860 eFt) között a pénzben és eszközökben nyújtott adományok
értéke szerepel.
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa 2020-ban vállalkozási tevékenységet nem
végzett.
Az anyagjellegű ráfordítások között (1.639 eFt) a közvetlenül az Alapítvány működéséhez
kapcsolódó költségek találhatók: számvitel költség (381 eFt), adminisztrációs titkári
szolgáltatás (1.080 eFt), marketing költség (39 eFt) és egyéb igénybevett szolgáltatások
értéke (2 eFt), valamint bankköltség (137 eFt) szerepel.
A személyi jellegű ráfordítások között az önkéntes naphoz tartozó étel és ital kiadás szerepel.
II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2020. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.
III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
Megnevezés

EFt

Bevételek
Magánszemélyektől kapott támogatás
Magánszemélyek 1%-a
Vállalatoktól, intézményektől kapott támogatás
Áthozott / átvitt támogatások évek között (1%)
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevétele
Bevételek összesen

77
369
1.870
3.260
0
0
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Kiadások
Adott támogatások
Személyi jellegű ráfordítások
Adminisztrációs titkári szolgáltatás
Számvitel
Egyéb igénybevett szolgáltatások
Bankköltség
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Kiadások összesen:

3.860
28
1.080
381
41
137
0
5.528
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IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN:
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2020. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat
nyújtotta:
Megnevezés
Aprónép Alapítvány a Gyermekek megsegítésére
Gyermekkor Alapítvány
Koala Gyermekotthon Alapítvány
Tárgyi adomány Lego

e Ft
1.500
2.000
320
40

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 2020. 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 2020. 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 2020 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 20-30 fő alkalmi
önkéntes segítségével végeztük el.
Az AmCham Alapítvány a vállalati társadalmi felelősségvállalást és az önkénteskedés szellemiségét
népszerűsíti a magyar üzleti kultúrában. Az önkéntes rendezvények szervezésében szerzett 30 éves
tapasztalatával az ACF átlátható és etikus jótékonysági szolgáltatásokat kínál az adományozó
vállalatok számára. Teljeskörű szolgáltatásokat kínálunk: a szervezés és logisztika mellett,
támogatjuk a vállalatokat az önkéntes projektek felülvizsgálatában és követésében, valamint a
potenciális gyermekotthonok ellenőrzésében.
A kezdetektől fogva a szervezet mintegy 405 millió forint adományt gyűjtött közel 135
gyermekintézmény számára, amelyek több mint 15 500 gyerekhez értek el.
A fő pilléreink:
•

•
•

Tehetséggondozás: Az ACF stratégiájának a célja, hogy a Rajki Zsuzsa díj kibővítése, mely
olyan fiatal tehetséges egyéneket támogat, akik a nehéz hátterük ellenére kiválóan
teljesítenek tanulmányaikban, művészetekben és a sportban
Digitális oktatás: Kód Teátrum előadások, tantermi órák, “English Click” nyelvtanfolyam
Vállalati önkéntes napok: Spring Buzz és “A Day to Make it Happen”
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2020-as tevékenységek
Bárki, aki már önkénteskedett, az tudja, hogy nem csak öröm és munka, hanem egy
jelentőségteljes és kiteljesedő élet része. Alapítványunk rendszeresen szervez önkéntes
programokat, főleg a gyermekeket oktató, gyógyító és gondozó intézményekben. Mindig pontosan
felmérjük, mire van szükségük, és mi a legjobb megközelítés a segítségükre.
Sajnos, a Covid-19 néhány nehéz döntésre kényszerített minket. A gyerekek és önkéntesek
biztonsága érdekében, töröltük a Kód Teátrum előadást és az összes 2020-ra szervezett önkéntes
napunkat.
A nehéz körülmények ellenére köszönhetően az ExxonMobil és az NCR Hungary vállalatoknak 20
ACF önkéntes segédkezett a Bliss alapítvány felújítási és festési munkálatainál.
3,5 millió Ft ACF támogatás két gyermekkorháznak
A COVID-19 járvány hatalmas hatással van társadalmunkra, gazdaságunkra, és óriási pénzügyi és
mentális terhet ró kórházainkra, orvosainkra, ápolóinkra, mentősökre és gondozóinkra. Ezek a
szakemberek sokat áldoznak azzal, hogy mindennap a frontvonalon dolgoznak, extrém
körülmények között kezelik az embereket, nagy fertőzésveszély mellett.
Számos civil szervezet, vállalkozás és magánszemély jött össze, hogy segítsen egészségügyi
szakembereinknek, és az AmCham Alapítvány úgy döntött, hogy csatlakozik soraikhoz: az ACF
kuratóriuma azt a döntést hozta, hogy a szervezet tartalékaiból 3,5 millió forintot adományoz a
következő alapítványok megsegítésére:
• 1,5 millió forintot adományoztunk a János Kórház Gyermek- és Csecsemőgondozási
Osztályához tartozó Apró Emberek Alapítvány számára védőfelszerelések és kiegészítő
berendezések vásárlásához az intenzív osztályon.
• 2 millió forintot adományoztunk a Heim Pál Gyermekkórház Gyermekkori Alapítványának
védőfelszerelések és lélegeztetők beszerzésére.
Bízunk benne, hogy az ezen támogatások révén biztosított eszközök és eszközök segítenek minél
több gyermek gyógyításában és növelik gondozóik biztonságát.
Az Alapítvány 31 éve olyan intézményeket segített, amelyek hátrányos helyzetű, nehéz gondozású
vagy nehéz háttérrel rendelkező gyermekeket látnak el. Továbbra is segíteni fogjuk a rászoruló
gyermekeket, és arra ösztönözzük az AmCham minden tagját, hogy csatlakozzon hozzánk és
változtasson.
Semmelweis napi ünnepség a Heim Pál Országos Gyermekgyógyintézetben
Megtiszteltetés számunkra, hogy megkaptuk az elismerő oklevelet - az AmCham Alapítvány COVID19 járvány során elnyert támogatásáért -, amelyet Bencsik Edit kurátorunknak a Heim Pál
Gyermekkórház megbízásából Nagy Anikó főigazgató adott át.
Sajnos ezek a súlyos problémák még előttünk állnak, de Alapítványunk örül, hogy 2 millió forintos
támogatásával tavasszal hozzájárulhatott a gyermekek védelméhez.
Szeretnénk kifejezni őszinte csodálatunkat és hálánkat minden orvosnak, nővérnek és a kórház
dolgozóinak a rendkívüli körülmények közötti minden napi fáradhatatlan és áldozatos munkájáért,
a járvány kitörése óta.
Stratégiai irányok 2021-ben:
A tehetségfejlesztést továbbra is az alapítvány legfontosabb stratégiai céljának tartjuk, így
nagyobb hangsúlyt fektetünk a Rajki Zsuzsa-díj népszerűsítésére, több fiatal tehetségre és vállalati
támogatókra. A pénzügyi támogatás mellett célunk a program diverzifikálása mentorálással.
Az AmCham Alapítvány támogatja a vállalati társadalmi felelősségvállalást és az önkéntesség
etoszát a magyar üzleti kultúrában. Az önkéntes rendezvények szervezésében szerzett 32 éves
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tapasztalatával az ACF átlátható és etikus jótékonysági szolgáltatásokat nyújt a donorvállalatok
számára. Teljes körű szolgáltatásokat nyújtunk: a szervezés és a logisztika mellett támogatjuk a
vállalatokat az önkéntes munkákra vonatkozó projektek előzetes megvizsgálásával és nyomon
követésével, valamint a potenciális gyermekintézmények pályáztatásával.
Tovább folytatódik a biztonságos internetről szóló interaktív színházi előadás sorozatunk,
kiegészülve gyermekotthonokba kihelyezett rendhagyó osztályfőnöki órák tartásával, amikor a Kód
Teátrum előadásokat levetítve beszélgetünk a gyerekekkel a biztonságos közösségi média
használatáról.
Gyűjtést kezdeményeztünk, a pandémia miatt távoktatásra kényszerült iskolák, gyermekotthonok
digitalis felzárkóztatása érdekében.
Terveink között szerepel a Robotika és Kölyökmérnök szakkör indítása. A robotokkal
megismerkedést jelentő alap, vagy 0 szintről indulva a különféle kiegészítők megismertetésén át,
és majd kívánt feladatteljesítéstől függően megépített robot eszközök programozásának haladó
szintjéig juthatnak el a foglalkozásokra járók, több, egymásra épülő 10 hetes sorozat során.
Köszönet az AmCham tagvállalatainak!
Támogatóinknak hála, képesek vagyunk segítséget nyújtani és minőségi változást hozni a rászoruló
gyermekek életébe. Az ACF büszke arra, hogy elkötelezte magát a gyermekek jólétében.
Támogatóink - hazai és multinacionális vállalatok – közel 30 éve segítik a rászoruló gyermekeket,
pénz- és természetbeni adományokkal, valamint az önkéntes munkájukkal.
THINK BIG – SUPPORT THE SMALLEST!
Támogatóink, segítőink nélkül munkánk nem lenne ennyire sikeres. Köszönjük az
egész éves együttműködést, figyelmet, támogatást!
TÖBB INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA: www.amchamfoundation.hu!
On the Facebook: 880 KÖVETŐ • TÖBB MINT 62 000 EMBERT ÉRTÜNK EL • 35 000 REAKCIÓ A
POSZTJAINKON
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 2020 évről kapott 1% személyi jövedelemadókból befolyt támogatásokat az Alapító
okiratában megjelölt célok megvalósítására használta fel.
Az AmCham Alapítvány Kuratóriuma 2021. május
-ei ülésén elfogadta és a
www.amchamfoundation.hu weboldalon közzétette az Alapítvány Közhasznúsági Jelentését.
_______________________
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)
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 200 gyermek

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nevelőotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekek
életkörülményeinek javítása
kétkezi segítségnyújtással,
önkéntes megmozdulások
szervezése által. Cél az
életminőség javítása vállalati
önkéntes csapatok
bevonásával.
Távoktatás segítése digitális
eszközökkel
Gyermekkórházak Covid elleni
védekezésének támogatása
pénzadományokkal

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke (eFt)

Gyűjtött és meglévő pénzeszköz

Felhasználás
célja
Rászorulóknak

Gyűjtött tárgyi adományok

Rászorulóknak

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Anyag jellegű ráfordítás

Előző év
1.668

Tárgyév
1.639
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Személy jellegű ráfordítás

12

28

0

0

4.403

3.860

Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítás
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

Tárgyév (2)

0

0

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

6.859

5.576

3.160

369

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)]

3.669

5.207

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6.083

5.527

12

28

4.403

3.860

K. Adózott eredmény

776

49

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

450

20

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

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

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]

Igen

Igen

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

Nem

Nem

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

Társadalmi támogatottság mutatói

1051. Budapest, Szent István tér 11.. * Telefon: 266-9880 * Fax: 266-9888 * E-mail: foundation@amcham.hu
Bankszámlaszám: 10800007-70000001-00127008 * Adószám: 18106400-1-41

