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A Tiszafüredi Reformátusokért Horváth István Alapítvány

2012. évi Közhasznú jelentése

A közhasznúsági jelentés mellékletei:

- Az alapítvány mérlegbeszámolója és eredmény levezetése

- Rövid összefoglaló szöveges beszámoló a20l2-es évről jegyzőkönyv szerint

számviteli beszámoló

A Tiszafiiredi Reformátusokért Horváth Istvan Alapítvany 2012. évben gazdálkodásaról a

számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszenisített éves
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 223 ezer Ft, a saját tőke 223 ezer Ft. A
részletes kimutatás a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból á1l.

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Alapítvanyunk 20 1 2. évben Minisztériumi támogatásban nem részesült,

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 90 ezer Ft összeggel növekedeít. Az
alapítvány próbál arra törekedni, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú célj ainak elérése érdekében.

Adatok e Ft-ban

Előző évi ] Targyévi Változás Változás
összeg összeg

: oÁ . (eFt)

Induló tőke 100 l00

Tőkeváltozás -39 33 184,61

Közhasznú tevékenység '72 90 l,Z,S|;

::'li

Vállalkozási tevékenység 0: 0"

eredménye ,

Kimutatás a célszerinti juttatásról

A Tisz.afuredi Reformátusokért Horváth István Alapítvany cél szerinti juttatást 2012. évben
nem nyújtott.
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Kimutatás cél szerinti juttatásokról

2012. év

Kimutatás a központi köttségvetési szervtől,, az elkütönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattől, a kisebbségi települési önkorm ányzattől, a települési önkormányzatok
társulásátóI és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről

Ezen jogcímeken az A|apitvány támogatast nem kapott.

Kimutatás kapott támogatásokról

2012.év

Juttatás megnevezés Juttatás összeqe (Ft) Eltérés Megjegyzés

előző
évi

tárgyévi % Ft

Közhasznú tevékenység
keretében nvúitott

pénzbeli iuttatások összesen
- ebból adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások

összesen
- ebból adóköteles
- ebből adómentes

Eovéb iuttatások

OSSZESEN: 0 0 0 0

Egyéb célszerinti, de nem
közhasznú
Tevékenvséq keretében nyúitott

pénzbeli iuttatások
Nem oénzbeli iuttatások

Eqvéb iuttatások
OSSZESEN: 0 0 0 0

MlNDOSSZESEN: 0 0 0 0

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
(eFt)

Változás

elóző évi tárovévi Yo eFt

Központi költségvetési
szeMől

0 0 0 0

Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0

Helyi önkormányzat és
szervei

0 0 0 0

Maqánszemélvektől 10 74 640 +64

Eqvéni vállalkozóktól 0 0 0 0

Gazdasáoi társasáooktól 0 0 0 0

közhasznú szervezettől 0 0 0 0

SZJA 1%-a (APEH) 74 29 -60,81 -45

Eoyéb 0 0 0 -0

OSSZESEN: 84 103 +19



§z alapítványnak közhasznú tevékenységéböl szérmaző bevétele nem volt, mint ahogyan a
fenti tábla is részletesen bemutatja.

Az a|apítvanynak egyéb bevételei sem voltak.

Kim utatás a v ezető tisztségviselőkrrek nyúj tott támo gatásró l

A Tiszafiiredi Reformátusokért Horváth István Alapítvany 2012. évben a vezető
tisztségviselők részére sem pénzbeni, sem természetbeni juttatast nem nyújtott.

Közhasznú tevékenységből származő bevétel:

Az Alapítvanynak közhasznú tevékenységből származó bevétele nem volt.

Kiadások:

Az Alapítvány összes kiadása a köáasznú tevékenység végzésének érdekében merültek fel.

A 2011. éví CLXXV. törvény alapján meglfelelő tórsadalmi támogatottsággal és erőforrással
rendelkezik a 2012. évi közhasznú tevékenysége alapjőn.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson az egyházközség presbitériuma és nőszövetsége
az egyházközség önkéntes segítőivel együtt az óvodás korcsoporttól egészen az idős
korosztályig terjedő sokszínű közösségi tevékenységhez, mellyel ezen korosztályok életét
segíti, kiteljesíti, képességeit fejleszti, hátrányos anyagi helyzetüket könnyíti,

A2012. évben végzett legfobb feladatok a következők voltak:
- Lelki gondozás és segítségnyújtassal próbált a nehéz helyzetben lévő gyülekezeti tagok
megélhetését könnyebbé tenni
- Templomudvar, gyülekezeti terem és templom takarítasa és rendbetétele, karbantartása

Juttatás megnevezése Juttatás összeoe (eFt) Eltérés Megjegyzés
előző évi tárqvévi Yo eFt

cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0

Természetbeni iuttatások 0 0 0,00 0

szia mentes 0 0 0,00 0

szia köteles 0 0 0,00 0

Ertékoapír iuttatások 0 0 0,00 0

Tiszteletdíiak. meqbízási díiak 0 0 0.00 0

költséotérítések* 0 0 0 0

Adott kölcsönök összeqe 0 0 0,00 0

kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0

Eovéb személvi iell. iuttatások 0 0 0 0

O§SZESEN: 0 0 0 0



- Karácsonyi csomagok előkészítése, szétosáásának lebonyolítása, bevásá r!ás az idősebbgyülekezeti tagok számára
- Tűzifa aprítása a parókián és az időskoru gyülekezeti tagoknál.
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