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Számviteli beszámoló 
 

1) Költségvetési támogatás felhasználása 
 
Költségvetési támogatás pénzbeni illetve nem pénzbeni igénylése 2003-ban nem 
történt. Támogatási szerződés sem jött létre.  
Költségvetési támogatás felhasználása nem volt. 
 
 
 

2) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

 
 

Megnevezés Előző év Tárgy év Változás Változás %-ban
     

Saját tőke 8.676 8.821     145 101,67 
Induló tőke 1.000 1.000        0 0 

Tőkeváltozás 
eFt-ban 

8.956 7.676 -1.280 85.71 

Tárgyévi 
eredmény eFt-

ban 

-1.280   145  1.425  

 
 
 
 

Szöveges indoklás: 
A 2003. évben az alapítvány bevétele 16,99 %-kal haladta meg a megelőző évi 
összeget, a költségek növekedése 2,78 %.  
Az anyagjellegű költségek csökkentek 554 e Ft összeggel, ami 8 %-os költség 
csökkenést jelent a  2002. évhez viszonyítva. 
A személyi jellegű ráfordítások 654 eFt-tal nőttek, ez közel 28% növekedést jelent a 
megelőző évihez képest. 
 
 

3) A cél szerinti juttatás kimutatása 
 
 

Juttatás 
megnevezése 

Előző év Tárgy év Eltérés 
- 

Eltérés 
+ 

Eltérés 
%-ban + 

Eltérés 
%-ban - 

Pénzbeni 
támogatás 

7.901 11.990  4.089 51,75  

Nem pénzbeni 
támogatás 

0 0  0 
 

  

Összesen 
eFt-ban 

7.901 11.990  4.089 51,75  
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4) Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami 

pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kissebségi települési 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 

szerveitől kapott támogatás értékéről 
 
Nem volt igénybe véve egyetlen fent említett forrás sem. 
 
 

5) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
kimutatása 

 
Egyetlen tisztségviselő, kuratóriumi tag, ellenőrzőbizottsági tag sem részesült 
pénzbeni, természetbeni juttatásban vagy tiszteletdíjban.  
Az alapítvány külföldi tisztségviselői rendelkeznek hivatalos magyarországi 
tartózkodási engedéllyel, amely alátámasztja, hogy misszionáriusi státuszban 
tartózkodnak az országban. Munkájukat az alapítványnál önkéntes segítőként végzik, 
térítésmentesen és tiszteletdíj nélkül. Megélhetésükről teljes mértékben saját maguk 
gondoskodnak az Egyesült Államokban lévő kiküldő missziós egyház 
pénzadományából.  
 
Az alapítvány 2001. december 15-én határozatlan ideig munkaszerződést kötött 
Bazsó Eszterrel, amely alapján a munkáltató a munkavállalót 2002. január 1-jétől 
foglalkoztatja. 
 
A közhasznú feladatokról szóló tartalmi beszámoló 2003. január 1-jétől 2003. 
december 31 -ig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
A közhasznú feladatokról szóló tartalmi beszámoló 

2003. január 1-jétől 2003. december 31 -ig  
 
 
 

1. REI-Regionális Oktatási Konferencia  kód: Bp. 05. 
2003. április 4-6. Révfülöp 
A hétvégi konferencián 36 fő vett részt, 7 fő Élet Kenyere Alapítvány munkatárs. A 
teológiai szemináriumokat meghívott előadó tartotta. A tanulás mellett a hazai/ ill. 
nemzetközi szellemi közösség kialakulásának elősegítése is cél volt. 
2003. október 17-19. Révfülöp 
A regionális konferencián a résztvevők száma 32 fő, 7 fő Élet Kenyere Alapítvány 
munkatárs. Külföldi előadó tartotta a szemináriumokat. 
Cél: teológia oktatás rekreációval egybekötve 
 
2. REI-Lelkészképző Konferencia  kód: Bp. 01. 
2003. október 20-22. Budapest 
A Wesley Szövetségen belül zajló konferencián 12 fő vett részt, ebből 3 fő Élet 
Kenyere Alapítvány munkatárs. Az esemény lelkipásztoroknak ill. majdani 
lelkipásztoroknak biztosított továbbképzés volt, amely a protestáns tanokon alapul. 
Cél: felsőfokú teológia képzés 
 
3. Angol Klub kód: Bp. 02. 
2003. február-május és október- december 
A klubban résztvevők száma: 10-14 fő, 2 fő Élet Kenyere Alapítvány munkatárs.  
A társalgási klubot középhaladó szinten beszélő egyetemisták részére indítottuk. 
Cél: ingyenes angol oktatás biztosítása fiataloknak 
 
4. Családsegítő Intézet Angol tanfolyam kód: Bp. 03. 
2003. február-május és október-december 
Az angol tanfolyamon résztvevők száma: 17 fő, 2 fő Élet Kenyere Alapítvány 
munkatárs. Az ingyenes oktatást továbbra is az arra rászoruló kismamáknak, 
nyugdíjasoknak, mozgássérülteknek nyújtottuk. 
Téma: . hétköznapi szituációkra épített tematika, amelyben különös hangsúly van a 
nyelvtanon 
Cél: a nyelvtanulás mellett közösségépítő tevékenység 
 
5. Családsegítő Intézet Angol Klub  kód: Bp. 12. 
2003. október- december 
Az angol klubban résztvevők száma: 12 fő, 2 fő Élet Kenyere Alapítvány munkatárs.  
A résztvevők változatos köznapi témákban fejtették ki véleményüket gyakorolva az 
angol kifejezéseket. 
Cél: ingyenes, angol nyelvű társalgási klub biztosítása 
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6. Angol Tábor Budapest kód: Bp. 10.  
2003. július 8-11. 
Az első budapesti angol gyerektábor a XI. kerületi Családsegítő Intézetben, a 
Seattleből érkezett Egyházközösség segítségével került megrendezésre. Résztvevők 
száma 16 fő, 3 fő Élet Kenyere Alapítvány munkatárs ill. önkéntesek. 
Cél: tartalmas szünidős program szervezése gyerekeknek 
 
7. Gyerek Kuckó kód: Bp. 11. 
2003. október – december 
A gyerek kuckót rendszeresen 12 gyerek látogatta, 1-2 Élet Kenyere Alapítvány 
munkatárssal. A tematika könnyed angolozásra, kézműves foglalkozásra és a 
Bibliából vett történetekre épült.  
Cél: kreatív-oktató foglalkozások biztosítása gyerekeknek 
 
 
 
 
1. Angol Tábor Győr  kód: Gy 01. 
2003. július 15- 19. 
Az egyhetes angol tábor a Seattle-i Egyházközösség segítségével került 
megrendezésre. Résztvevők száma 89 ill./91 fő, 2 fő Élet Kenyere Alapítvány 
munkatárs önkéntes segítőkkel kiegészítve. A szabadidős tábor színes programot 
kínált sporttal, angolozással és kézműves foglalkozással. 
Cél: ingyenes szabadtéri angol tábor gyerekeknek 
 
2. Angol klub Győr kód: Gy. 04. 
2003. február-május és szeptember- december 
Az angol klubban résztvevők száma 10 fő, 2 fő Élet Kenyere Alapítvány munkatárs. 
Az angol nyelvű társalgási klub továbbra is fiataloknak, munkát keresőknek nyújt 
alkalmat, hogy fejlesszék a nyelvtudásukat. 
Cél: ingyenes oktatás biztosítása segítve a nyelvtanulást 
 
3. Bibliatanulmányozás (angol nyelvű) Győr kód: Gy. 05. 
2003. január- december 
Az angol nyelvű bibliatanulmányozáson résztvevők száma 6-8 fő, 1 fő Élet Kenyere 
Alapítvány munkatárs. Az alkalmakon minden héten hitéleti kérdések körül folyt a 
diskurzus angolul. 
Cél: ingyenes teológia tanítás 
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Számviteli beszámoló 
 
Az Élet Kenyere Alapítvány 2000. március 31-én alakult, az Alapító Okiratban 
megfogalmazott célok szociális tevékenység az otthontalanok, éhezők, árvák, 
szegények segítésére, támogatására, részükre nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés különféle kulturális programok szervezésén keresztül. 
Célja a továbbiakban a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése. 
Az alapítványt a Győr –Moson –Sopron Megyei Bíróság 51. 209/2000 számon 2000. 
május 16-án nyilvántartásba vette, és közhasznúnak minősítette. 
Az alapítvány számviteli nyilvántartását, könyveinek vezetését a 2000. évi C . 
törvénynek megfelelően végzi, a kettős könyvvitel rendszerében. 
 
Befektetett eszközeit a számviteli törvény értelmében lineáris leírási kulcsok 
alkalmazásával a következő éves arányban értékcsökkenti. 
 
Járművek    20 % / év 
Számítástechnikai gépek 33 % / év 
Irodai berendezések  14,5 % / év 
Az 50 e Ft egyedi érték alatt lévő eszközöket azonnali értékcsökkenéssel írta le. 
 
Tartozásairól és követeléseiről analitikával rendelkezik. 
Pénzeszközeit bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon pénztárkönyvben vezeti. 
 
Az alapítvány eszköz állománya a következők szerint alakult: 

Adatok e Ft-ban 
Befektetett eszközök             4.782 
Immateriális javak             9 
Tárgyi eszjözök                4.773 
Forgóeszközök               4.387 
Követelések            25 
Pénzeszközök               4.362 
Aktív időbeli elhatárolások       271    
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                 9.440  
 
Az alapítvány forrás állománya a következők szerint alakult: 

     Adatok e Ft-ban 
Saját tőke:              8.821 
Induló tőke              1.000 
Tőkeváltozás              7.676 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből             145 
Céltartalékok           0 
Kötelezettségek                547 
Hosszú lejáratú kötelezettségek         0 
Rövid lejáratú kötelezettségek               547    
Passzív időbeli elhatárolások       72 
FORRÁSOK ÖSSZESEN            9.440 
 



 7

 
A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye  145 e Ft volt. 
Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem végzett a beszámoló évében. 
Az eredmény összetétele a következők szerint alakult: 
 

Adatok e Ft-ban 
Összes közhasznú tevékenység bevétele    12.017 
Alapítóktól kapott támogatás      11.497 
Egyéb szervektől, magánszemélyektől kapott támogatás       493   
Egyéb bevétel               27 
Összes bevétel        12.017 
Közhasznú tevékenység ráfordításai             11.872 
Anyagjellegű ráfordítások         6.355 
Személyi jellegű ráfordítások        3.012 
Értékcsökkenési leírás         2.047 
Egyéb ráfordítás            255 
Rendkívüli ráfordítás           203    
Összes ráfordítás                 11.872  
Adózás előtti eredmény            145 
Adófizetési kötelezettség               0 
Tárgyévi közhasznú eredmény          145 
 
Az alapítvány 2003. évben 1 főt foglalkoztatott, a bérköltség összege 2.230 e Ft volt. 
Megbízási díjat fizetett programjainak megszervezésekor egy esetben 70 eFt 
értékben. 
 
Költségvetési támogatás pénzbeni illetve nem pénzbeni igénylése a beszámoló 
évében nem történt. Támogatási szerződés nem jött létre. Költségvetési támogatás 
felhasználása nem volt. 
 
 
 
Készítette: 
S.E. Dennisa Team Kft. 


