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I.
Szöveges beszámoló a 2009.évi gazdálkodás számszerű eredményeiről
A Baptista Missziós Világalapítvány Magyarországot a Baranya Megyei
Bíróság 1998.05.29.-től közhasznú szervezetté nyilvánította.
Az alapítvány az 1997. évi CLVI Tv. Szerint végzett közhasznú
tevékenységei:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
A Baptista Világalapítvány Magyarország 2009.évben kettős könyvvitelt
vezetett.
Az alapítvány közhasznú besorolású szervezet, beszámolási
kötelezettségét közhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével mely beszámoló része a közhasznúsági jelentésnek – teljesíti.
Az összes közhasznú tevékenység bevétele 5.452 e Ft, melyből támogatók
befizetései 4.696 e Ft, Pécsi Önkormányzattól kapott támogatás 600 e Ft,
befektetett pénzügyi eszközök kamatbevétele 56 e Ft, költségvetéstől
kapott 1 %-os befizetésekből keletkezett bevétel 62 e Ft, üvegkár miatt
keletkezett bevétel pedig 38 e Ft.
Az anyagjellegű ráfordítások összege a közhasznú tevékenységgel
kapcsolatosan 835 e Ft, mely az alapítvány közüzemi -, nyomtatvány -, és
tisztítószer-, hirdetés-, könyvelési-, biztosítási-, és igénybe vett
szolgáltatások költségeiből áll.
Bér és járulékainak költsége 2.866 e Ft.
A tárgyévi értékcsökkenési leírás az eszközök után 366 e Ft volt.
Az alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végzett, így sem költség,
sem bevétele abból nem származott.
Az alapítvány 2009. évi nyeresége 1.384 e Ft volt.

II.
Az alapítvány költségvetési támogatást az 1 %-os felajánlásokból kapott,
mely 62 e Ft volt 2009. évben.
A társaság ezt az összeget működésére fordította.
Az alapítvány 2009. évben a Pécsi Önkormányzattól 600 e Ft támogatást
kapott, mely összeg egy részét 333 e Ft-ot gyermekek és családok
táboroztatására, és a kreatív kör működésére használta. Ebből az összegből
finanszírozta továbbá 2 fő alkalmazott bérét és járulékait.
III.
Kimutatás a vagyon felhasználásról
2009. év.
Megnevezés
Tőkeváltozás
Értékcsökkenési leírás
Tárgyévi eredmény
Tárgyi eszközök nettó ért.
Befektetett eszközök

Előző év
32.385
347
- 2.121
29.143
29.143

Tárgyév e Ft
30.264
366
1.384
28.796
28.796

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Az alapítvány 2009. évben cél szerinti juttatást pénzben nem nyújtott, a
nem pénzbeni juttatásokat természetbeni szolgáltatásként
- nevelés és oktatás
- képességfejlesztés
- ismeretterjesztés
az alapszabályban meghatározott célokra fordította.

V.
Kimutatás a kapott támogatásokról
2009. év
Magánszemélyek támogatásai
4.696 e Ft
Önkormányzattól kapott támogatás 600 e Ft
1%-os támogatások
62 e Ft
Kapott kártérítés
38 e Ft
Összesen:

5.452 e Ft
VI.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Az alapítványnál 2009. évben tisztségviselőknek tiszteletdíj kifizetés nem
történt.
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