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I.

Szöveges beszámoló
a 2010. évi tevékenység eredményeiről

A Baptista Missziós Világalapítvány Magyarországot a Baranya Megyei Bíróság 1998.05.29-től közhasznú
szervezetté nyilvánította.
Az alapítvány végzett közhasznú tevékenységei:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
A Baptista Missziós Világalapítvány Magyarország a 2010. évben is kettős könyvvitelt vezetett. Az alapítvány
közhasznú besorolású szervezet, beszámolási kötelezettségét közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
elkészítésével - mely beszámoló része a közhasznúsági jelentésnek - teljesíti.
Az alapítvány a 2011. évben vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban bevételt nem ért el, ráfordítást nem
számolt el.
Munkája megvalósításához az alábbi pályázati támogatásban részesült:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat

800 eFt

Összesen 2010. évre elszámolt

800 eFt

Költségvetési és egyéb bevételek:
SZJA 1 % támogatás

2010. évben utalt

60 eFt

2010. évben elszámolt bev.

18 eFt

2011. évre továbbvitt bev.

42 eFt

Egyéb közhasznú bevétel
Egyéb bevétel
Mindösszesen 2010. évre elszámolt bevétel:

2.850 eFt
67 eFt

3735 eFt

II.

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
2010. év
Támogatást nyújtó

Támogatás

megnevezése

összege

eFt

Felhasználás célja

Felhasználás

Elszámolás

összege

határideje

Helyi önkormányzat
800 Kulturális

szervezetek

800

60 Cél szerinti tevékenységre

42 eFt

2011.01.15

támogatása

APEH 1%

2011.10.31.

tartalékolt
18 eFt

Működési költségre

III.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2010. év
eFt
Megnevezés

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

Tőkeváltozás

30.264

31.648

Értékcsökkenési leírás

366

417

Tárgyévi eredmény

1384

190

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

1384

190

-

-

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

IV.
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A Baptista Missziós Világalapítvány Magyarország a 2010. évben cél szerinti juttatást pénzben nem
nyújtott, a nem pénzbeni jutattásokat természetbeni szolgáltatásként nyújtotta:
-

Rendszeres bibliaoktatást, konferenciákat, családi táboroztatás, gyermekfoglalkozásokat tartott
a fentiek szerint.

A természetbeni szolgáltatások költségeinek biztosításához a fent leírt támogatásokat és a saját
bevételeit használta fel a Társaság.

V.
Kimutatás a kapott támogatásokról
2010. év
Támogató megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege
eFt
2010. év

Pályázati

úton

önkormányzattól

helyi Kulturális szervezetek

800

elnyert támogatása

támogatás
Magánszemély

Adomány

2850

Egyéb (kamat stb)

67

VI.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A tisztségviselők munkájukat a 2010. évben is társadalmi munkában, ellenérték nélkül végezték.

VII.

Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységekről

A Baptista Missziós Világ Alapítvány az alábbi tevékenységet végezte 2010-ben.
Rendszeres bibliaoktatást végeztünk a Polgárszőlő utcai épületünkben.
Konferenciákat, családi programokat és kirándulásokat szerveztünk, amelyek során a bibliai
értékrendet igyekeztünk a résztvevők irányába közvetíteni.
Családi táborozásra (gyermekek, szülők, egyedülállók) biztosítottunk lehetőséget Egyházaskozárban a
Szuppi Ifjússági szállón, ahol előadásokat hallgathattak a résztvevők a harmonikus családi életről és a
bibliai értékrend családépítő szerepéről. A táborban sport és gyermekfoglalkozásokat is tartottunk.
Rendszeres (vasárnaponkénti) gyermekfoglalkozásokat tartottunk a Polgárszőlő utcai épületünkben.
A gyermekfoglalkozásokhoz bibliai témájú oktatási anyagokat vásároltunk, a gyermekzsúrokhoz pedig
evőeszközöket, valamint kifestettük a gyermekszobát.
„Kreatív Kör” néven kézműves foglalkozásokat szerveztünk lányok és asszonyok számára. Kreatív
alapanyagokat vásároltunk.

2011. április 30.
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