Az „Egyetemi Gyülekezetért” Alapítvány
2001. évi közhasznú jelentése
„Sószóró” című gyülekezeti lapot.
Emellett,
az
egyetemi
gyülekezet
tevékenységét
elsősorban
pályázatok
felkutatásával és megírásával tudtuk
támogatni, illetve erőforrásainkhoz mérten
a gyülekezet működési feltételeinek
javításán fáradoztunk. A Miniszterelnöki
Hivatal
által
Egyházi
Szervezetek
támogatására kiírt pályázatán 500 ezer Ftot nyertünk, amelyet az alapítvány
irodahelyiség bérlésére és fenntartására
fordított. ( A kapott támogatás bevételként
2002-ben jelenik meg, amellyel szemben
az alapítvány 2001 és 2002-ben számolt el
költségeket. A pályázaton nyert összeg
részletes felhasználását a mellékelt táblázat
tartalmazza.)

Beszámoló az „Egyetemi
Gyülekezetért” Alapítvány 2001.
évi közhasznú tevékenységéről
Az „Egyetemi Gyülekezetért”
Alapítvány 1999. júliusában került
bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Az
alapítványt azzal a céllal hívtuk életre,
hogy
a
Dunamelléki
Református
Egyházkerület missziói, katechetikai és
értelmiségnevelő munkájának részeként
működő Budapesti Református Egyetemi
és
Főiskolai
Gyülekezet
munkáját
támogassa. Feladataink közé tartozik a
szorosan
vett
hitéleti
alkalmak
(istentisztelet,
bibliaóra)
pénzügyi
támogatása mellett (terembérlet, plakátok,
stb.), a gyülekezeti munka minden olyan
területének segítése, amely részben a
református értelmiség képzését, részben az
egyetemi korosztály szélesebb körű
megszólítását célozza. Miután a gyülekezet
egy igen nehezen megszólítható, és az
egyházi szerveződések iránt csak kis
mértékben
fogékony
réteghez,
az
egyetemistákhoz szeretne minél szélesebb
körben eljutni, ezért különösen is
fontosnak
tartottuk,
hogy
ötletes,
dinamikus, vonzó közösségként tudjon a
gyülekezet
megjelenni.
Örömmel
tudósíthatunk arról, hogy tapasztalataink
szerint a gyülekezeti programokat egyre
több fiatal látogatja.
Feladatunknak
érezzük
kirándulások, hétvégi találkozók, táborok
egyéb rendezvények anyagi fedezetének
előteremtését, az egyes programok
támogatásában való részvételt. Nagy
hangsúlyt fordítunk ezekre a programokra,
hiszen az ilyen kötetlenebb alkalmak teszik
lehetővé, hogy összességében évente több
száz fiatalt érhessen utol a gyülekezet.

Az elkövetkező esztendőben az alapítvány
által vállalt feladatokat továbbra is
szeretnénk a lehetőségeinkhez mérten
betölteni. Törekszünk arra, a gyülekezet
rászoruló tagjainak minél szélesebb körben
nyújthassunk anyagi támogatást, hiszen
különösen is fontosnak tartjuk, hogy egy
diákot se akadályozzon szociális helyzete
abban,
hogy
együtt
lehessen
a
gyülekezettel, részt vehessen programjain.
A gyülekezet külön alapot működtet
tagjainak szociális támogatására, az
alapítvány célja, hogy ezt az alapot
bővíteni tudja, s rendszeresebben lehessen
a gyülekezet hátrányos helyzetű tagjainak
segítségére. A támogatást a legtöbb
esetben továbbra is úgy folyósítottuk, hogy
a gyülekezet által szervezett kirándulás,
vagy más program költségeinek egészéhez
járultunk hozzá így téve elérhetőbbé azokat
mindenki számára.
Változatlan célkitűzésünk, hogy az
egyre színesedő gyülekezeti munkához
nélkülözhetetlen infrastrukturális hátteret
segítsük kiépíteni és fenntartani. Az
irodahelyiség
megteremtette
a
legalapvetőbb feltételeket a gyülekezet
saját lábra állásához. Szeretnénk, ha ez a
jövőben biztosítaná az alapítvány és a
gyülekezet jobb elérhetőségét, lehetőséget
biztosítva a lelkész és a gyülekezet vezetői

Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük
önmagunk
megismertetését.
Ennek
érdekében a gyülekezet honlapjának
támogatása
mellett,
anyagi
és
eszközhasználati segítségben részesítjük az
új
kezdeményezésként
megindult
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Az „Egyetemi Gyülekezetért” Alapítvány
2001. évi közhasznú jelentése
részére a szervezés könnyítésében. Az
alapítvány polgári szolgálatosa a 2002.
esztendő első felében munkába áll, ami
reményeink szerint nagyban megerősíti

majd működésünket és jótékonyan fog
hatni a megkezdett feladatok továbbra is
magaszinten való bonyolításához.

Jogi körülmények

Az Alapítvány forgóeszközeinek értéke
556 eFt. A pénzeszközök érétke 456 eFt,
amely összegből 1 eFt készpénz és 455 eFt
bankszámlán
lévő
pénzeszköz.
Követelések között 100 eFt irodabérlettel
kapcsolatos kaució kerül kimutatásra.

Az „Egyetemi Gyülekezetért” Alapítvány
1999. július 9-én jött létre a Fővárosi
Bíróság
7578.
sorszám
alatti
nyilvántartásba vételével. A bejegyzéssel
egy időben közhasznú minősítést is kapott.
Az Alapítvány alapítója Kovách Tamás
(2017 Pócsmegyer, Bocskai tér 6.).
Az Alapítvány képviseletére jogosult Tarr
Zoltán (1162 Budapest, Délceg u. 45.),
Kállay Katalin (4034, Debrecen, Kaszás u.
13.).
Az Alapító által rendelkezésre bocsátott
alapító vagyon 200 eFt.
Az Alapítvány 2001-ben vállalkozási
tevékenységet nem folytatott.
A vezető tisztségviselők juttatásban nem
részesültek.
Az átlagos statisztikai állományi létszám 0.
Az Alapítvány 2001-ben költségvetési
támogatásban nem részesült.

Források
Az Alapítvány induló tőkéje 200 eFt.
A tőkeváltozás 1.818 eFt,
2001-ben az alaptevékenységből származó
eredmény -707 eFt..

Az eredménylevezetés tételeinek
részletezése
A Magyarországi Németajkú
Gyülekezetért Alapítvány
40 eFt-ot, Fiatal Református
Találkozó megrendezéséhez
fel.

Református
támogatását
Értelmiségi
használtunk

Az
egyéb
bevételekből
26
eFt
pénzintézettől kapott kamat, 140 eFt
gazdasági
társaságtól,
88
eFt
magánszemélyektől és 427 eFt egyéb
szervezettől kapott támogatás.

Az egyszerűsített mérleg tételeinek
részletezése:
Eszközök
A befektetett eszközök között 751 eFt
értékben tárgyi eszköz (fénymásológép,
számítógép, diktafon) került kimutatásra.
Az immateriális javak értéke 14 e Ft.

A közhasznú tevékenység költségei között
57 eFt anyagjellegű ráfordítás, 288 eFt
értékcsökkenési leírás, 1.083 eFt egyéb
ráfordítás került kimutatásra.
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Az „Egyetemi Gyülekezetért” Alapítvány
2001. évi közhasznú jelentése
Az egyszerűsített, közhasznú beszámoló mérlege
Előző év
ESZKÖZÖK (aktívák)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
FORRÁSOK (passzívák)
C) SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III.Lekötött tartalék
IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
V.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D) TARTALÉK
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Tárgyév
2.017
1.052
41
1.011

1.321
765
14
751

965

556

100

100

865
2.017
2.017
200
1.438

456
1.321
1.311
200
1.818

379
0

-707
0

0

10

0

10

Tájékoztató adatok a közhasznú beszámoló eredménylevezetéséhez
Előző év
A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: megbízási díjak
Tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B) Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C) Értékcsökkenési leírás
D) Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
E) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

Tárgyév
0

0

54
283
450
54

57
288
1083

ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Pályázat elszámolása
Bérleti díj

Megnevezés
Bérleti díj 2001 december-2002 június
Összesen:

Összeg
430.000
430.000

Közüzemi költségek

Megnevezés
Telefon
Elektromos áram
Összesen:

Összeg
29.197
5.990
35.187

Működési költségek összesen
Kiadványelőállítás

465.187

Megnevezés
Plakát készítés
Papirbeszerzés
Összesen:
Mindösszesen:
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Összeg
32.500
39.500
72.000
537.187

Az „Egyetemi Gyülekezetért” Alapítvány
2001. évi közhasznú jelentése
Az egyszerűsített, közhasznú beszámoló eredménylevezetése
Előző év

Tárgyév

A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE(I+II)
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4)
1. Közhasznú célra, muködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) államháztartás más alrendszerébol
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

1.220
1.220
516

721
721
655

516
675

655
40

29

26

0

0

C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1)
D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A/II+B/2)

1.220
0

721
0

841
558
283

1.428
1.140
288

0

0

379
662
-283

-707
-419
-288

0
0
0

0
0
0

0

0

662

-419

J. Adófizetési kötelezettség

0

0

K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)

0

0

E) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+2)
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)
2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
1. Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1-F/1)
2. Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye (-F/4)
3. Nem pénzben realizált - adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény
(B/2-F/2-F/3)
4. Adózás előtti eredmény (+-1+-3)
I. ÖSSZES PÉNYÜGYI EREDMÉNY (G/1H/1-H/2)

A szervezet székhelye: 1162 Budapest, Délceg utca 45.
Adószáma:
18166253-1-42
Kelt.:Budapest, 2001.04.30.
.................................
a szervezet vezetője
(képviselője)
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