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I. RÉSZ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Alapítvány 2014. 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

2013.
Adatok EFt-ban
272
0
0
13
285

2014.
Adatok EFt-ban
245
0
115
0
360

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

2013.
Adatok EFt-ban
208
155
0
36
17
208

2014.
Adatok EFt-ban
404
304
0
79
21
404

Az Alapítvány 2014-es bevétele személyi jövedelemadó 1%-ából valamint adományokból áll. 2014ben a bevételek összege több mint 25%-kal magasabb az előző évhez képest. A kiadások is ennek
megfelelően megnövekedtek, így cél szerinti tevékenységre majdnem kétszeres összeg került
ráfordításra. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése is megvalósult a 2014. évben, nyomtató főalkatrész
került beszerzésre mely a további működést és a gyermektáborokhoz szükséges nyomtatványok
rendelkezésre állását is támogatja.
A személy jellegű ráfordítások összege 2014-ben 245.215 Ft összegben gyermektáborokban nyújtott
étkezési és szállás támogatást tartalmaz. További 58.680 Ft-ot gyermekek kézműves támogatására,
és a táborok alatt kulturális tevékenységet szolgáló belépőjegyek megvásárlására fordítottunk.

PÉNZESZKÖZÖK: 2014.12.31. ZÁRÓ KÉSZLET
Bank HUF
Pénztár HUF
Összesen

679 806 Ft
19 865 Ft
699 671 Ft

3. AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT a 2014.ÉVBEN, valamint
a megelőző évben sem.
4. Az Alapítványnak 2014. 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 2014-es évben, valamint a megelőző évben a fenti szervektől nem részesült
támogatásban.
6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az Alapítvány a 2014. 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 két tábort szerveztünk; egy családos tábort és egy napközis angol nyelvi tábort.
A családos tábor Vinyén került megrendezésre, 3 napos volt, családi üdülésből és kulturális
programokból, kézműves foglalkozásokból állt. Felnőttekkel, szülőkkel együtt 21 fő vett részt.
Szállásuk a Cuha-völgye vendégházban volt.
A résztvevők felkeresték a pannonhalmi Bencés apátságot, megnézték a zirci arborétumot, az "Erdők
háza" kiállítóházat és a "Pannon Csillagdát". Nagy élményt nyújtott a lovas kocsikázás is, ami a
házigazda ajándéka volt.
A táborban a rászorulók részére biztosítottunk szállást, és étkezési támogatást nyújtottunk részükre.
Budapesten, a Rákosligeti Református Egyházközség gyülekezeti terme adott otthont az 1 hetes
angol nyelvi tábornak 2014. július első hetében. 34 iskoláskorú gyermek játékos és kézműves
foglalkozások keretében gyarapíthatta angol nyelv tudását három angol tanárnő irányításával. Napi
háromszori étkezést biztosítottunk a táborban résztvevő tanulók és felnőttek részére, összesen 40 fő
számára.
Programjainkhoz a korábban vásárolt eszközöket jól tudtuk hasznosítani.
Több alkalommal tartottunk kézműves foglalkozást, valamint játszóházat szerveztünk.
Kisgyermekes édesanyák számára rendszeresen baba-mama klubot rendeztünk.
Egyházi ünnepeinken kóruskoncerteket rendeztünk.
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 2015. május 5-én tartott ülésén fogadta el.

II. RÉSZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

3

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, 2015. május 5.
Bartáné Morvay Ajnácska
kuratóriumi elnök
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