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A Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség által 2006-ban alapított Nagyatádi Evangélikus
Közhasznú Alapítvány működésének célja:

A Nagyatádi Leányegyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott
szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és az
evangélikus közösséghez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi
termékek létrejöttének támogatása.

1. Számviteli beszámoló

Az Alapítvány beszámolóját „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete” című, csatolt összeállítás tartalmazza.
Az egyszerűsített beszámoló a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény
szerinti szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló előírásai szerint került összeállításra:
Részei: -  Mérleg

- Eredmény-kimutatás
-  Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

A. Az Alapítvány 2013. évi bevételei:

Adományok tételesen: eFt
Horváth János 15

Nagybocskai Tamás 70
Varga Vince 22

Vinkó Sándor 5

Ezúton is köszönjük a nem nevesített adományokat (postai, irodai és egyéb költségek
átvállalását), a kuratórium minden tagjának alapítványunkra szánt idejét!

B. Az Alapítvány 2013. évi kiadásai:

Kiadások eFt 2011 2012 2013
1. Pénzügyi müv.költségei 13 17 17
2. Könyvelés költsége 0 5 5
3. Cél szerinti felhasználás 45 85 114

Összesen: 58 107 136

Bevételek eFt 2011 2012 2013
1.SzJA 1 % közp.költségvet.-ből 181 18 22
2.Pénzügyi müveletből 7 7 5
3.Adományok 22 125 112

Összesen: 210 150 139
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Alapítvány 2013-ban 22.257,- Ft költségvetési támogatásban részesült (1 %-os felajánlás).

Átutalt költségvetési támogatás eFt Felhasználás eFt
2011 évben: 181 0
2012 évben: 18 85
2013 évben: 22 114

A kimutatásból is látható, hogy a 2011-ben és 2012-ben kapott támogatások cél szerinti
felhasználása megtörtént.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Alapítványunk rendelkezésre álló pénzeszköze dec. 31.-én: 446 eFt, amiből elkülönített
számlán (lekötött) 146 eFt.
Az Alapítvány tárgyi, vagyoni eszközökkel nem rendelkezik, üléseit az evangélikus templom
(Luther M. tér 1.) gyülekezeti termében tartja.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti felhasználás tételesen: eFt
Evangélikus Élet előf.Búvári Jánosné részére 14
Nagyatádi gyülekezet támogatása 100

Ebből: - gyülekezeti terem üvegezése 80
- hittan táborozásra 20

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától
és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Az Alapítvány a fenti szervektől 2013-ban semmilyen támogatásban nem részesült.

6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege

Alapítványunknál – mint a korábbi években is – senki semmilyen juttatásban nem részesült.
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7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A 2006-ban alapított alapítványunk a hetedik teljes évét zárhatta.  Az alapítványi kuratórium
tagjai nem változtak: Nagybocskai Tamás (elnök), Györgyi Zsolt, Molnár Péter (pénztáros),
Tamás János, Vinkó Sándorné.

Az alapítvány 100 eFt-os, tartósan lekötött induló tőkéjét nem kellett felbontanunk, továbbra
is lekötésben maradhatott.

Az 1 %-os felajánlásból érkezett támogatás csak kis mértékben növekedett, az adomány
viszont csökkent. A tárgyévi eredmény csökkent, de eredményesek maradtunk úgy, hogy a cél
szerinti felhasználás növekedett. Szociális célra is tudtunk adni, a hittan-táboroztatás
támogatása mellett a templombelső megújításához is hozzájárulhattunk.
Pénzmozgással nem kísért tevékenységünk volt a Bocskai ünnepség megszervezése,
lebonyolítása, és szegény családok megsegítésében (ruhaneműk eljuttatása a rászoruló
családokhoz) a Szent György Lovagrend karitatív munkájában is részt vehettünk. A
Nagyatádi Gondozási Központ idős lakói részére felajánlásból gyűjtött gyümölcsöt juttattunk
el (60 kg almát).

Alapítványunk az elmúlt évben kétszer ülésezett. Március 7.-én, amikor az előző évi
beszámolót és közhasznúsági jelentés elfogadása is történt és október 17.-én. A 2013-ban
hozott határozatok:

1/2013 (2013.03.07.) sz. határozat: A Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány
kuratóriuma az Alapítvány 2012. évi működéséről szóló beszámolót és Közhasznúsági
jelentést elfogadja. (Egyhangú döntés)

2/2013. (2013.03.07.) sz. határozat: A Kuratórium az Alapítvány 2013. évre tervezett
költségvetését 156,3 eFt kiadással és 160 eFt bevételi tervvel elfogadta. (Egyhangú döntés)

Az Alapítvány részére igénybevehető pályázati lehetőség 2013-ban sem volt.

Az Alapítvány 2013. évi tevékenysége eredményesnek mondható.
A közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót közzé tettük és tesszük gyülekezetünk
honlapján (http://nagyatad.lutheran.hu/) és az alapítvány hivatalos helyiségében (Nagyatád,
Luther Márton tér 1.) Az alapító felé történő tájékoztatás a beszámoló jelentés
előterjesztésével egyidőben történik. Határozatainkat a gyülekezet ill. az alapítvány közös
hirdető tábláján kifüggesztettük.

Erős vár a mi Istenünk!

Nagyatád, 2014. március 12.

Nagybocskai Tamás
                                                                             elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány
kuratóriumának közgyűlése a 2014. március 13.-i ülésén elfogadta.

http://nagyatad.lutheran.hu/

