
Közhasznúsági Jelentés

Az a|apítvánv elnevezése: IBUSZ A1apítvány
Az a|apítvány a|apítóia: lBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szá1lítási Ny'r.t.
Az a|apítvány székhe|ye: l0-53 Budapest. Ferenciek tere ] 0.
Az aIapítvány nyi|vántartási  száma: Fővárosi Cégbíróság 256. sorszátn
Az a|apítvány minősítése: közhasznú szervezet,2001. júl ius hó 12. napjátó l
Az a|apítvány tevékenysége: szociális tevékerrység' családsegítés, időskorúak gondozása.

hátrányos hely 'zetLi  csoportok társadalmi esélyegyen|őségérlek
e l( iscgítése

l ')  A 2008. évi mérlegbeszámoló szer int a mérIegfó összeg2.202 E, Ft '  a 2008. ér, i  erednlény, - l40 I:
Ft, arnely teljes rnértékben az alaptevékerrység eredrnérlye. Vál1alkozási tevékerrvsége tlz
alapítványnak nem volt a 200B. évben.

2 ) A 2007' évben 203 E' Ft SZ.IA l9ó érkezett az alapítványlroz, tnely teljes rlértékben 2007' évbcrl
nem került felhasználásra. a marac]ék összeg 23 E Ft a kötelczettségek között szerepelt a 2007' évi
beszámolóban.
2008' évben SZJA l%-bő| 132 E' Ft érkezett, mely 200B. évben már nenr került felhasználásra,
ezért a kötelezettségek között szerepei a mérlegben.
Az alapítő IBUSZ Nyrt-tő| l 0 E, Ft-ot támogatást kaptunk közcélír rnr]iködésre'

3 . )  Az  a lapítvány sa já t  t őké. ie  2001.  |2 .31-én2,2|1  E  F t  vo l t ,  me ly  200E.  12 .  3 l - re  2 '070 I l  l l t - ra
változott a 2008. évi alaptevékenységbő| szárnaző tárgyévi eredmény (.l40 E Ft) figyelernbe
vétele után.

4') A kuratóriurrri tagok seninriféle juttatásban, kiÍlzetésben nem részesültek.

5.) A Fővárosi Bíróság 2001.. iúl ius 12-én minősítette az IBUSZ Alapítványt közhasznú szervczetté,
.. szociális tevékenység, családsegítés, időskorÍlak gondozása ós hátrányos heIyzetíi csoportok

társadalrni esélyegyen|őségének elosegítésére' k özhasznít tevékerrység el látása aIap.járr.

6.) Az alapítvány 2008. óvben pénzbeli segélyezés úqárr látta el az 5' potltban felsoroit kijzhaszrlú
tevékenységeket.
Az alapítványi vagyon és az SZI A 17o terhére összesen 210 E Ft segély keriilt kifizetésre '
Támogatást azSZJA l %-bó1 és az alapító IBUSZ Nyr1-től kapott.

7.) Az alapítvány a közhasznú tevékenységét eredrnényesen látta el.
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Budapest, 2009' május 30.

IBUSZ AI,APITVANY


