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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány közhasznú 
beszámolóját a mellékletek tartalmazzák. A közhasznú egyszer!sített éves 
beszámolójának mérlegét a 2. sz. melléklet, a tárgyévi közhasznú eredmény és a 
vállalkozási eredmény kimutatását a 1. sz. melléklet tartalmazza. 
A beszámolási id"szak: 2007. január 1.-t"l 2007. december 31.-ig tart. 
A számviteli információs rendszer kialakítása és m!ködtetése megbízott küls" 
szolgáltató feladata. A küls" szolgáltató neve, elérhet"sége:  Clarus-Tax 95' Kft  1464 
Budapest, Pf.:1584 
Regisztrált mérlegképes könyvel" neve: Koncz Károlyné 
Regisztrációs száma: 131969 
 
 
II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 2007. évben 
költségvetési támogatásban nem részesült. 
 
III. KIMUTATÁS A VAGYON ALAKULÁSÁRÓL 
 
Induló T"ke:                    500    e Ft. 
 
T"keváltozás:                                  0   e Ft.  
 
Tárgyévi eredmény Közhasznú.:                    - 5   e Ft. 
 
Tárgyévi eredmény vállalkozási:       9.963 e Ft.   
 
 
IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTATTÁSOKRÓL 
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 2007. évben cél szerinti 
juttatásként összesen 400 e Ft támogatást adott. 
 
V. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 2007. évben cél 
szerinti 400 e Ft juttatást kapott. 
 
Az Alapítvány elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzattól, kisebbségi 
önkormányzattól, egészségbiztosítási önkormányzattól, és ezek szerveit"l támogatást 
nem kapott. 
 
Az Alapítvány belföldi magánszemélyek adományaiban nem részesült. 
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VI. KIMUTATÁS A VEZET" TISZTSÉGVISEL"K JUTTATÁSAIRÓL  
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 2007. évben vezet"i 
2007. évben munkájukért sem tiszteletdíjban sem költségtérítésben nem részesültek. 
 
VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR"L 
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítványt a F"városi Bíróság 
2007 április 24 7.Pk..60313/2007/2 sz. végzéssel nyilvántartásba vette, valamint az 
Alapítványt egyben közhasznú szervezetté min"sítette. 
 
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítványt a közhasznú 
szervezetekr"l szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) pontjában megfogalmazott, 
„tudományos tevékenység kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú 
szervezetek által igénybe vehet" szolgáltatások megnevezés! közhasznú 
tevékenységet látja el. 
 
Az Alapítvány célja és közhasznú tevékenysége: 
 Az informatika területén a tudás alapú technológiák kutatása, fejlesztése, a tudás alapú 
technológiákhoz kapcsolódó tudományos tevékenységek és kutatások támogatása, 
elérhet"vé tétele a különböz" tudományterületeken. 
Humán-, társadalom-, és természettudományokkal foglalkozó szervezetek csoportok 
munkájának támogatása a legfejlettebb technológiákkal. Az összetett informatikai 
rendszerek kialakítását új paradigmánk alapján el"segít" tanulmányok és kutatások 
támogatása. A kutatás, fejlesztést el"segít" rendezvények, kutatóhelyek létrehozása, 
kutatóhelyek létrehozásának támogatása, tanulmányok készítése. 
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 2007. évben  
közhasznú és vállalkozási tevékenységet is végzett. A tárgyévi közhasznú és vállalkozási 
eredményének a levezetését a 3/1 és a 3/2 sz. melléklet tartalmazza. 
 
A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány Tárgyi eszközeit, 
valamint a Befektetett és szabadon felhasználható pénzeszközeit a 4. sz. melléklet 
részletesen tartalmazza. 
 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és t"lük támogatást nem fogad el. 
Az Alapítvány 2007. évben befektetési tevékenységet nem végzett. 
 
Budapest, 2008. március 31.  
              

                  Barta Péter 
         Kuratórium elnöke 


