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KÖZHASZÚSÁGI JELETÉS A 2010-ES ÉVRŐL
A Fővárosi Bíróság 1991 november 7-i kelettel 2306 sorszám alatt vette nyilvántartásba a
Biblia Centrum Alapítványt, majd a 7. Pk. 67.103/6 sz. 1999 március 23-án kelt „Végzés”ében közhasznú szervezetnek minősítette.
Az alapítvány közhasznú tevékenységét meghatározott céloknak (oktatási és ifjúsági centrum
létrehozása és fenntartása) megfelelően a következők szerint valósította meg:

Nyári zene, angol, gyerek, tinédzser és ifjúsági táborok, a női és anyakonferenciák valamint a
tanulmányi programok szervezése és lebonyolítása.Házassági tanácsadás. Rendszeres oktatás
bibliaiskolai program keretei között. Igény szerint gyülekezetek támogatása. A dömösi és
pilismaróti gyerekek rendezvényeinken való igény szerinti térítésmentes részvétel, számukra
angol nyelvű nyári tábor szervezése. Ugyanakkor rendezvényeinken a rászorulóknak
(közöttük kiemelten a határon túli magyaroknak) igény szerint kedvezményes vagy
térítésmentes részvételt biztosítottunk.

Az alapító okiratban rögzítettek szerint az alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az
alapítvány vagyonát az alapító okiratban leírtaknak megfelelően, a fent említett
tevékenységek ellátására fordítja.

Az alapítvány a 2010. évi gazdasági tevékenységéről egyszerűsített éves beszámoló
készítésére kötelezett. Az egyszerűsített éves beszámoló részei:
-

egyszerűsített beszámoló egyszeres könyvvitelt vezető szervezet részére (mérleg)

-

egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatás

Az alapítvány 2010. évi egyszerűsített beszámolóját a melléklet tartalmazza.

Költségvetési támogatás felhasználása
Az adózók 2010-ben is személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatták alapítványunkat,
amelynek összege 358 844 forint volt. Ezt a jogszabálynak megfelelően az előírt határidőre a
saját honlapunkon (bibliacentrum.org) közzétettük. Az összeget a fent leírt közhasznú
tevékenységünk finanszírozására használtuk fel.

Az Alapítvány vagyonának felhasználása

1. Saját tőke
1.1 Induló tőke/jegyzett tőke
1.2 Tőkeváltozás/eredmény
1.3 Lekötött tartalék
1.4 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
1.5 Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
2. Tartalék
3. Kötelezettségek
3.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek
3.2 Rövid lejáratú kötelezettségek
4. Források (passzívák) összesen

Előző év (E ft)
55 017
400
55 880
0
-1263
0

Tárgyév (E ft)
54 014
400
54 617
0
- 1003
0

-417

-700

7 871
7 437
434
62 471

8 392
7 437
955
61 706

Cél szerinti juttatások
Az Alapítvány a 2010. év során magánszemélyek részére csak a bárki által igénybe vehető,
fent leírt juttatásokat biztosította. Az Alapítvány kezelő szervének (kuratórium) tagjai
munkájukért nem részesültek semmilyen jellegű juttatásban – így cél szerinti juttatásban sem.
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől adható
támogatásban nem részesült.
A kuratórium tagjai rendszeresen tájékozódnak az alapítvány alapító okiratában foglaltaknak
megfelelő működéséről és ellenőrzik az alapokmányban rögzített feltételek betartását.
Melléklet: a közhasznú egyszerűsített beszámoló 2010. évi eredmény-levezetése.
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