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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az Egyszer Volt Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
Fővárosi Biróság, száma: 8805

2.3. Tevékenység általában
Az Egyszer Volt Alapítvány 2003 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az
alábbiak: a Magyar gyermekkultúra ápolása; Kulturális értékekben is gazdag műsorok, rendezvények
nyújtása, az internet lehetőségeit kamatoztatva.

2.4. Közhasznú tevékenység
Az alapítvány 2003-ban jött létre, azzal a céllal, hogy a magyar gyermekkultúrát ápolja, értékes
műsorokat, rendezvényeket hozzon létre, az internet lehetőségeit kamatoztatva.
Tárgyévben négy, pályázattal is kapcsolatos közhasznú tevékenységet végzett a szervezet:
2.4.1 Tanórán kívüli környezettudatos életmódra nevelés az általános és középiskolások körében.
(„Zöldi Ákos” környezettudatos nevelést támogató weboldal és országos játék.)
2.4.2 Kulturális értékteremtés Képzőművészeti és drámaszakkörök támogatása hat oktatási-nevelési
intézményben („Egyszervolt ovis és sulis kézműves és drámaszakkörök”). Versfilmek könyv
kiadása, Kárpát medence meséinek animációja.
2.4.3 7Mérföldes országjárás: weboldal és aktivitás a magyarországi városok helyi kulturális
értékeinek megismertetéséért. A projektre az Alapítványt a Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma bízta meg az uniós elnökség félévében.
2.4.4 Digitális írástudással kapcsolatos ismeretterjesztés: Informatikai Szolgáltatók Tanácsa (ISZT)
támogatásával.
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2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető
tisztségviselők/Kuratórium tagjainak adatai az alábbiak:
Katona József
Cím: 1029 Budapest, Turul u. 30/a.
Gáspár Sarolta
Cím: 1112 Budapest, Bodajk u. 18.
Gryllus Vilmos
Cím: 1022 Budapest, Csopaki u. 7.
Kapuvári Gábor
Cím: 1021 Budapest, Szalag u. 8.
Lackfi János
Cím: Zsámbék, Somogyi B. u. 24.

2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható

2.7. Foglalkoztatottak
Az Alapítvány 1 fő munkavállalót foglalkoztat, feladata a szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek
végrehajtása, elnyert pályázatok esetén a projektvezetéssel járó feladatokat ellátása.
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3. Költségvetési támogatások felhasználása
3.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben közvetlen költségvetési támogatást is igénybe vett. A kapott költségvetési
támogatások jellemzői az alábbiak:


KEOP-6.1.0/B/09-2010-0040 Ökolábnyom pályázat: „Zöldi Ákos” környezettudatos nevelést
támogató weboldal és országos játék. A projekt teljes időtartama 12 hónap volt, amely 2011
októberében zárult le. Elnyert támogatás összege a teljes költségvetés 95%-a volt: 37.393.781,forint.



TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0046 pályázat célja az „Egyszervolt ovis és sulis kézműves és
drámaszakkörök” létrehozása, tevékenységük szervezése és támogatás volt. A projekt 11
hónapig futott, és 2012. április 30-ával zárul az iskolákban rendezett kiállításokkal. Az elnyert
támogatás a tervezett költségek 100%-a volt: 34.891.230,- forint.



KÜM/322-69/2011/Adm sz. 7Mérföldes országjárás.(Hetedhét Magyarország) c. projekt
keretein belül létrehozásra került portál magyarországi városok tekintetében kiválogatta azokat
a kulturális sokszínűséget tükröző értékeket, amelyek közelebb vihetnek a mobilitás
elterjedéséhez, az innovatív gondolkodás fejlődéséhez, valamint a határokon átívelő
eszmecseréhez. A projekt megvalósítási időszaka egybeesett a magyarországi uniós elnökség
időszakával. A támogatás intenzitása 90%-os volt, melynek összege: 10.000.000,- forint.

3.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. A költségvetési támogatások
felhasználásának részletei az alábbiak:

Támogató
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú
felhasználására
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami
pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító
Más forrás
Összesen:
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Felhasználás
Összeg (E Célszerint Működés Maradvány
Ft)
95
67 616
0
0
0
1 300
1 423
70 434

95

0

1 300
923
2 318

0
0
0
0
0
0
0

67 616

500
68 116
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4. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
4.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az Egyszer Volt Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató

Összeg
(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

95
67 616
0
0
0
1 300
1 423
70 434

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító
Más forrás
Összesen:

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

2011. évben beérkezett támogatások jogcíme és összege (E Ft)
Ovis és sulis szakkörök pályázat
ÖKOLÁBNYOM/Zöldi Ákos pályázat
ISZT támogatás
7Mérföldes KÜM pályázat
NKA Versfilmek könyv
Szülőföld Alap Iroda - Kárpát medence meséi
Összesen:

21 803
30 317
4 000
10 000
996
500
67 616

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei
Az Egyszer Volt Alapítvány közhasznú tevékenységből bevételt nem realizált.

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált.

Vállalkozási tevékenység bevételei
Az Egyszer Volt Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Egyszer Volt Alapítvány
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4.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Az Egyszer Volt Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

4.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelően látta el.

5. Köszönetnyilvánítás
5.1. Köszönet a támogatóknak
Az Egyszer Volt Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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