
Közhasznúsági jelentés

A Hit, Remény, Szeretet Alapítvány
2016. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I.
Az alapítvány adatai

Az alapítvány 2008. január 24-én jogerősen bejegyzésre került a Fejér Megyei Bíróságon, mint
közhasznú szervezet.
Alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.
Adószáma: 18501317-1-07
Bankszámlát vezető Pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszáma: 10918001-00000053-90940017, érvényes: 2008.04.03-tól.

Alapítva 300.000,- Ft vagyonnal, amely teljes egészében készpénz és az alapítvány bankszámláján
van elhelyezve.
Az alapítói vagyon megoszlása:
Székesfehérvári Református Egyházközség    8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.    300.000,-

Az alapítvány fő céljai:

• a Szentírás tanításait, erkölcsi és lelkigondozói útmutatásait a társadalomban, különösen az
ifjúság körében hatékonyan megjelenítse;

• az egyházközség által fenntartott intézmények működését támogassa.
• a gyülekezetben folyó diakóniai, azaz a keresztyén szeretet-alapú, minden embertársra

vonatkoztatott szociális munkát felkarolja (Máté 22,37-39), a családsegítés és gondozás
eredményesebb végzését elősegítse, az időskorúak, lelkészözvegyek gondozását megszervezze és
támogassa;

• a keresztyén szolidaritás gyakorlásával a gyülekezetben és a társadalomban hátrányos helyzetű
csoportok és rétegek társadalmi esélyegyenlőségét munkálja szociális tevékenysége által;

• presbiterek és a presbiter utánpótlás, egyházi munkások, önkéntes segítők hitének elmélyítését
munkálja, képzésüket, képességeik fejlesztését előmozdítsa,

• Bibliai és történelmi, illetve egyháztörténeti ismereteket oktasson, különös tekintettel református
egyházi személyek (lelkészek, hitoktatók, presbiterek, egyházi munkások, önkéntes segítők)
számára;

• a határon túli magyarsággal a hitbeli testvériséget ápolja, a társadalmi szolidaritást megjelenítse,
kulturális örökségeik megóvását segítse, találkozókat, konferenciákat, képzési és pihenési
alkalmak szervezzen határontúliak számára;

• hátrányos helyzetű csoportok és rétegek társadalmi esélyegyenlőségét munkálja;
• a magyarság tárgyi és szellemi kultúráját mind szélesebb körben ismertté tegye pl. kiállítások,

tárlatok, rendezvények által; 
• támogassa az egyházközség zenei életét, zenei programok lebonyolítását, kiadványok

megjelentetését;
• támogassa az egyházközség tulajdonában vagy kezelésben álló ingatlanok fenntarását, bővítését,

állagmegóvását és megőrzését;

Az alapítvány kezelő szerve az 5 tagú kuratórium. Megbízatásuk határozatlan időre szól.
   Elnök: Dr. Horváth Zoltán

Tagok: Nagy Miklósné, Síró Imre, Szabóné Kálmán Ilona, Nagy Szabolcs
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II.
Számviteli beszámoló

Az alapítvány kettős könyvvitelt vezet, 2016. évről a Számviteli törvény szerint normál
egyszerűsített éves beszámolót készít. Részei: mérleg "A" változatban, eredménykimutatás
összköltség eljárással "A" változatban, közhasznú eredménykimutatás a közhasznú jelentéssel
együtt.
Költségelszámolása kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin történik.
Az alapítvány számviteli politikája a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően került
összeállításra, amelynek alapján megbízható és valós információkat tartalmazó egyszerűsített éves
beszámoló készült.
A mérlegkészítés időpontja: 2017. március 31.
Az eszközök és források értékelésekor az alábbiakat vettük figyelembe:

• A tárgyi eszközök értékelése a tényleges bekerülési értéken történt.
• Az amortizációs politika szerint a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a

Számviteli törvényben meghatározott mértéket alkalmaztuk.
• A pénzeszközök bankkivonattal egyező összegben kerültek kimutatásra.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
• Az alapítvány vállalkozási tevékenységet a 2016. évben nem végzett.
• 2016. évi bevétele adományokból, a személyi jövedelemadó 1%-ából és bankkamatból

származik, melynek megoszlása a következő:
Adomány:       2.144 ezer Ft
Adó 1%:     1.183 ezer Ft
Bankkamat:       5 ezer Ft 
Összesen:    3.332 ezer Ft

• Tárgyévben az alapítvány tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek.

III.
Kimutatás a vagyon alakulásáról

(Ezer Ft-ban)
Megnevezés 2015 2016 Változás

Jegyzett tőke (induló) 300 300 0

Eredménytartalék 1 907 2 240 333

Mérleg szerinti eredmény 333 -768 -1 101

Rövid lej. kötelezettségek 0 0 0

FORRÁSOK összesen 2 540 1 772 -768

(Ezer Ft-ban)
Megnevezés 2015 2016 Változás

Tárgyi eszközök 0 0 0

Pénzeszközök 2 540 1 772 -768

ESZKÖZÖK összesen 2 540 1 772 -768
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IV.
Beszámoló a 2016. évi közhasznú tevékenységekről

2016. évben az alapítvány 3.327 ezer Ft összegű támogatást kapott, melynek megoszlása:
Készpénzes adományok összege:     2.144 ezer Ft
Költségvetési forrás (1 %):     1.183 ezer Ft

A készpénzes adományok megoszlása támogatók szerint:
Magánszemélyek:      721 ezer Ft
Önkormányzat: 320 ezer Ft 
Jogi személyiségű gazdasági társaságok:   1.103 ezer Ft

A készpénzes adományokból céladomány:
Talentum Református Általános Iskola részére: 1.538 ezer Ft
Olajfa Református Óvoda részére:        205 ezer Ft

2016. évben az alapítvány 4.063 ezer Ft összegű támogatást nyújtott, melynek megoszlása a
következő:

Talentum Református Általános Iskola részére:   2.149 ezer Ft
Olajfa Református Óvoda részére:            441 ezer Ft
Magánszemélyek (tanulmányi út, 3 fő) részére: 105 ezer Ft
Egyéb támogatások:   1.368 ezer Ft

Talentum Református Általános Iskola részére:
Tanulmányi verseny támogatása            51 ezer Ft
Sporteszközök, iskolai bútorok és
családi nap támogatása              949 ezer Ft
Faliújság-hirdetőtábla támogatása          167 ezer Ft
Aula felújításának támogatása          920 ezer Ft
Karácsonyi ajándék támogatása    62 ezer Ft
Összesen:  2.149 ezer Ft

Olajfa Református Óvoda részére:
Kültéri fejlesztő játékok támogatása        231 ezer Ft
Szemléltető eszközök támogatása            210 ezer Ft
Összesen:     441 ezer Ft

Egyéb támogatások:
Békesség újság támogatása 737 ezer Ft
Adventi jótékonysági est támogatása 286 ezer Ft
Táborozás támogatása 200 ezer Ft
Ajándékkönyvek támogatása      120 ezer Ft
Támogatás visszautalása   25 ezer Ft
Összesen:  1.368 ezer Ft

Székesfehérvár, 2017. március 31.
_________________________

 Dr. Horváth Zoltán
a Kuratórium elnöke
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