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I. RÉSZ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Alapítvány 2013. évben, valamint a megelőző évben költségvetési szervtől nem részesült
támogatásban .
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI
Megnevezés
1%-ból
Pályázati úton nyert
Adomány
Kamat bevétel
Összesen

2012.
Adatok EFt-ban
341
0
0

2013.
Adatok EFt-ban
272
0
0

1
342

13
285

Az Alapítvány 2013-ban csak SZJA 1%-ból származó bevételben részesült, adományt, pályázati úton
nyert támogatást nem kapott.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI:
Megnevezés
Anyag- és személy jellegű ráfordítások értéke
ebből: gyerektáboroztatás költségei
ismeretterjesztés
Egyéb anyagktg és postaköltség
Bankköltség
Összesen

2012.
Adatok EFt-ban

2013.
Adatok EFt-ban

232
162
0
55
15
232

208
155
0
36
17
208

Az Alapítvány 2013-ban SZJA 1 %-ból az előző évihez képest 20%-kal kevesebb bevételhez 272
ezer Ft-hoz jutott. Kamatbevétele jelentősen 13 ezer Ft-ra nőtt a tartós lekötések eredményeként.
Anyag- és személy jellegű ráfordítások értéke 10 %-kal 208 ezer Ft-ra mérséklődött.
A személy jellegű ráfordítások összege 2013-ban 152 ezer Ft összegben gyermektáborok részére
nyújtott étkezési támogatást tartalmaz, valamint 3 ezer Ft utazási költségtérítést a gyermektáborok
önkéntesei részére.
Tartós tárgyi eszközök beszerzése nem valósult meg.

PÉNZESZKÖZÖK: 2013.12.31. ZÁRÓ KÉSZLET
Bank HUF
Pénztár HUF
Összesen

764 067 Ft
30 090 Ft
794 157 Ft

3. AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT a 2013.ÉVBEN, valamint
a megelőző évben sem.
4. Az Alapítványnak 2013. évben, valamint a megelőző évben cél szerinti juttatásai nem voltak.
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
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Az Alapítvány a 2013-as évben, valamint a megelőző évben a fenti szervektől nem részesült
támogatásban.
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány a 2013. évben, valamint a megelőző évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A nyári szünet alatt gyermekek számára 2 egyhetes napközis tábort szerveztünk: egy német és egy
angol nyelvi tábort. Ezen kívül családos tábort Garán, melyen a rászoruló résztvevőket természetbeni
juttatásokban részesítettük.
Programjainkhoz a korábban vásárolt eszközöket jól tudtuk hasznosítani.
Több alkalommal tartottunk kézműves foglalkozást (például mézeskalácssütés, kézimunka kör),
valamint játszóházat szerveztünk.
Kisgyermekes édesanyák számára rendszeresen baba-mama klubot rendeztünk.
Egyházi ünnepeinken kóruskoncerteket rendeztünk.
2013-ban is részt vettünk a Rákosligeti Ökumenikus Fesztiválon, ahol önkénteseink segítettek az
előkészítő, a rendezői és lebonyolítói feladatoknál. Korábban vásárolt eszközeinket ezeken az
alkalmakon jól hasznosítottuk.
Minden hónap 2. szombatján szeretetvendégséget ill. nőszövetségi összejövetelt tartunk, melyeken
elsősorban nyugdíjasok vesznek részt. Alkalmanként vendégelőadókat is hívunk.
A fenti Közhasznúsági jelentést a RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSI
ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2014. május 5-én tartott ülésén fogadta el.

3

II. RÉSZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Az egyszerűsített éves beszámolót készítő civil szervezetek esetében a beszámoló részeként a
kiegészítő melléklet elkészítése is kötelező.
A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a
támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként, a
támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat, valamint a szervezet által az üzleti évben végzett főbb
tevékenységeket és programokat.
Az Alapítvány közhasznúsági melléklete a szervezet által a tárgyévben végzett főbb tevékenységeket
és programokat tartalmazza. Az Alapítvány támogatási program keretében nem kapott bevételt, és
visszatérítendő támogatásban sem részesült.
Így kiegészítő mellékletként a közhasznúsági jelentés előző pontjai tekintendők.

Budapest, 2014. május 5.
Bartáné Morvay Ajnácska
kuratóriumi elnök
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