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ÉKA Alapítvány Közhasznúsági jelentés

1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A beszámoló elkészítéséért felelős: Somogyiné Szebeni Erika ( tel.: 06-1-253-5002 reg.szám: 138717 )

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 1113 Budapest Villányi út. 44.

Telefon: 06-1-787-2745

2.2. Tevékenység általában
Az Élet Kenyere Alapítvány rövid nevén ÉKA Alapítvány közhasznú besorolású alapítvány, a Győr -
Moson-Sopron megyei Bíróság 2000.05.16-án 1160 sorszámon jegyezte be.

Az ÉKA a Magyar Evangéliumi Szövetség tagja, de szervezeti függetlenségét megtartva működik.

Szociális tevékenységet végez az tthontalanok, árvák szegények megsegítésére,

Oktatás nevelési tevékenységet végez programok szervezésén keresztül

Társadalmi esélyegyenlőség elősegítésén munkálkodik.

2.3. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze: nem kaptam erről anyagot ( könyvelő )

2.4. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők
adatai az alábbiak:

Az alapítványt 5 tagú kuratórium, és 3 tagú felügyelő bizotság  vezeti.

Létrehozói amerikai magánszemélyek.

2.5. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható.

2.6. Foglalkoztatottak
A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: 2009-ben 1 főállású személy
alkalmazásával működött az alapítvány.
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ÉKA Alapítvány Közhasznúsági jelentés

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása
Változás

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban

Induló tőke 1 000 1 000 0 0.00
Tőkeváltozás 311 - 464 - 775 0.00
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye - 775 - 284 491 0.00

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A vagyon a megelőző évhez képest csökkent. A csökkenés értéke: 284eFt. Oka, hogy az alapítvány
kapott támogatásaiban bekövetkezett csökkenés mellett a költségek nem változtak jelentősen. Ennek
következtében a közhasznú eredmény veszteség lett.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. A költségvetési támogatások
felhasználásának részletei az alábbiak: angol oktatás megszervezésére használta az alapítvány

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az ÉKA Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi
táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató Összeg

(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 32
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0
Helyi önkormányzatok és szervei 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 0
Más forrás 0
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Támogató Összeg
(1000HUF)

Összesen: 32

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

Pályázati úton elnyert támogatások
Elnyert

Pályázat Kiíró összeg
1000HUF

NCA-2009 NCA Nemzeti Civil Alapprogram 400
Összesen: 400

Közhasznú tevékenység bevételei
Az ÉKA Alapítvány a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el.

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
Jogcím Összeg

(1000HUF)

Gépkocsi eladás 2 100
Költségtérítések 53
Pénzintézeti kamatok 25
Összesen: 2 178

Vállalkozási tevékenység bevételei
Az ÉKA Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Az ÉKA Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
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Kiegészítések a kiadásokhoz

Előző év eFt
Megnevezés Előző év

eFt
Tárgyév

eFt
Változás

%

Anyag költség 403 177 43.9
Igénybevett szolg.értéke 928 759 81.8
Egyéb szolgáltatások 198 143 72.2
Bérköltség 3 606 3 606 0.0
Szem.jell.egyéb kifizetés 188 246 130.9
Bérjárulékok 1 177 1 134 96.3
Értékcsökkenés 15 15 0.0
Egyéb ráfordítások 34 108 317.6
Összesen: 6 549 6 188 -

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak
Az ÉKA Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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