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2. Az Alapítvány alapcélja, közhasznú tevékenységének bemutatása
Waguna Chiyo Wagner Nándor szobrász művész özvegye hozta létre az alapítványt
1999. április 29-én. Chiyo asszon japán állampolgár, és magánszemélyként
alapította a szervezetet, amelyet a Fővárosi Bíróság 9.Pk.60.449/1993/3. sz.
végzéssel 7640 sz. alatt nyilvántartásba vett. A végzés dátuma: 1999. 10. 14.
Az Alapítvány működése nemzetközi, kiemelten Magyarország, Románia,
Svédország és Japán. Az Alapítvány közhasznú, politikai tevékenységet nem folytat,
működése és szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt. Működését magán- és jogi személyek adományaiból, valamint elnyert
támogatásokból fedezi.
Az Alapítvány fő célkitűzése, hogy elősegítse Wagner Nándor szobrászművész
művészi hagyatékának méltó és szakszerű ápolását, továbbvitelét. Ennek
érdekében kutatásokat végez, rendezvényeket szervez és eredményeit közzéteszi.
Támogatja a művészeti oktatást és annak művelését, valamint ösztöndíjakat illetve
versenydíjat ad. Az alapítványi céloknak eleget tevő publikációk kiadását támogatja.
Az Alapítvány honlapja a http://www.wagnernandor.com/ címen érhető el, ahol a
legfontosabb információkat tesszük közzé.
3. Az alapítvány közhasznú tevékenységének bemutatása, célcsoportja,
eredménye
Az Alapítvány elsősorban a magyar és japán nyelvű könyvkiadást, hagyományok
ápolását célzó művészeti műhelyek, valamint oktatási intézmények támogatását
tartja fő céljának. Évről évre támogatást kap a Herendi Festőművész kör. A
Partiumi Keresztény Egyetem művész szakos hallgatóinak minden évben versenyt
írunk ki, a nyertes megkapja a Wagner Nándor Díjat. 2012-ben az Alapítvány
legyártatta a művész eredeti szobrának másolatát a Reneszánsz Kőfaragó Zrt-vel. A
szobor címe: Földanya. A szobrot az I. kerületi Önkormányzat területén a Budavári
kapunál állították fel, a szobor az Önkormányzat tulajdonába és gondozásába
került.

Előkészületben van egy könyv, melyet az Alapítvány saját maga jelentet meg
közösen Magyar-Japán Gazdasági Klubbal. A forrásanyag érdekében fotó és
műtárgy vásárlásra került sor, mely az Alapítvány gyűjteményét gyarapította.
Más tevékenységet a szervezet nem végzett az év folyamán.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Az alapítvány csak közhasznú tevékenységet végez, vállalkozási tevékenységet
közvetlenül nem végez. Vállalkozási tevékenységének bevétele kizárólag a bankban
elhelyezett pénz kamataiból, illetve értékpapír árfolyam nyereségéből adódik.
Gazdálkodását 2012 évben 122 eFt társasági adó befizetési kötelezettség terheli.
Bevételi források:
• SZJA 1 %-ból költségvetéstől kapott támogatás: 83.674 Ft.
• Az alapítvány értékpapír és banki betéteiből származó kamatok és árfolyam
nyereségek összege: 3.197.465 Ft volt
• Az alapítván összes bevétele: 3.281.141 Ft.
• Az alapítvány más támogatást, adományt semmilyen forrásból nem kapott.
Az Alapítvány célkitűzései szerint a következő támogatások kerültek kifizetésre:
• Herendi festőművész kör
200 000 Ft
• Wehner Tibor: Tapló c könyv, Enciklopédia Kiadó
2 000 000 Ft
• Pro Universitate Partium Alapítvány
300 000 Ft
• II. Rákóczi F. általános iskola
250 000 Ft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti költségek kimutatása
Herendi festőművész kör
Könyvkiadás támogatása
Wagner Nándor Díj
Földrengés károsultak
Pro Universitate Partium
Alapítvány
II. Rákóczi F. általános iskola
Wágner Nándor szobor felállítás
Film és fotóanyag készítés
Szobor állítás költsége
Összesen

előző év
tárgyév
100 000
200 000
1 600 000 2 000 000
300 000
100 000
300 000
250 000
4 388 719
1 000 000
1 219 250
983 500
4 319 250 8 122 219

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Az Alapítvány kuratóriumi tagjai és vezetősége tevékenységüket díjazás nélkül
végzik, 2012-ben pénzügyi juttatásban, költségtérítésben nem részesültek.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
A mutatók a 2000. évi C Számviteli törvény szerint készült beszámoló
mellékletében szerepelnek, melyet e jelentéssel egyidejűleg közzétettünk.
Az Alapítvány 2012 évi gazdálkodása a 2011. évi CLXXV Civil törvény 32 § (4) a/
pontja, valamint a 32.§ (5) a-b/ pontjai szerint a közhasznúsági követelményeknek
megfelel.
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