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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.

1.3 Számviteli beszámoló módosítás oka
2012. nyarán a 2011. évi könyvelés felülvizsgálata során feltárt
•

téves besorolások

•

elmarad amortizáció elszámolás

•

téves könyvelés

•

adófolyószámla egyeztetése

alapján újból összeállításra került a mérleg, eredménykimutatás és közhasznúsági jelentés.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: Csernus Lászlóné 0620/226-4153; Tel/Fax: 877-4801

2.2. Azonosító adatok

A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Missio Christi Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
Fővárosi Bíróság 16.Pk. 60.243/2005/2 .
Nyilvántartási szám: 9503.

2.3. Tevékenység általában
A Missio Christi Alapítvány 2005. évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az
alábbiak:
Az általános célkitűzés, hogy az Alapítvány az örömhír terjesztése és az élő Isten akaratának teljesítése
jegyében szolgálja az emberi életet,
-

a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés területén:
-

-

a római katolikus hit és erkölcs minél szélesebb körben történő megismertetése, terjesztése,
megerősítése és mind teljesebbé tétele – elsősorban a fiatalok körében,
a Biblia megismerésének elősegítése,
az evangéliumi tanok hirdetése,
a keresztény értékrendű nevelés szolgálata,
az élet kultúrájának terjesztése
a keresztény kultúra, irodalom és zene megismertetése, oktatása és terjesztése,

szociális-karitatív területen:
-

az elesett, a hátrányos helyzetű, és szegénységben élő emberek lelki támogatása és
segélyezése,
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tört családok, árvák, hajléktalanok és munkanélküliek segítése,
a börtönviseltek és szenvedélyfüggők társadalomba történő visszavezetése
útján.

A fenti alapítványi célok megvalósítása és magvalósulása érdekében az Alapítvány:
-

szociális rászorultságtól függően nyilvános pályázatok útján és egyedi kérelmeket elbírálva
támogatásokat, segélyeket, ösztöndíjakat nyújt, és adományokat juttat,
katolikus ifjúsági szervezetekben aktívan tevékenykedő fiatalok tanulmányait
ösztöndíjakkal támogatja,
már meglévő katolikus iskolák működését támogatja, új katolikus iskolák létrejöttében
közreműködik ingatlan és egyéb anyagi juttatás előteremtésével,
gyülekezeti házakat épít, e célból ingatlanokat vásárol, illetőleg működteti azokat,
közösségi együttlétek, lelki gyakorlatok céljából nyári táborokat, csoportos találkozókat,
konferenciákat szervez, és azok működését tárgyi-személyi feltételek biztosításával segíti
elő,
evangéliumot hirdető katolikus közösségeket támogat, illetőleg hasonló célú alapítványokat
segít,
elősegíti a keresztény irodalmi és zenei műalkotások létrejöttét, részt vesz a művek
publikálásában és terjesztésében,
általában minden olyan tevékenységet ellát, amely működésének feltételeit gyarapítja,
hatékonyabbá, teljesebbé teszi - a jogszabályok, illetve az erkölcs szabályai által
megengedhető módon.

-

2.4. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői,
körülményei - az alábbiakban foglalható össze: Az Alapítvány közhasznú, cél szerinti

tevékenységei: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése, a magyarországi és a
határon túli magyarság részére nyújtandó szociális-karitatív munka (családsegítés, árvák,
időskorúak és hátrányos helyzetűek segítése, gondozása), valamint a nevelés, oktatás,
képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése és támogatása. (Khtv. 26. § c) pont 2., 3. és
13. alpontjai)
A Missio Christi Alapítvány támogatásával számos program valósul meg az életkori
sajátosságoknak megfelelően korosztályos bontásban:


NET – Növekedjünk Együtt KriszTusban. Program 6-11 éves gyermekek, akik a
harmadik évezred apostolaiként szeretnének élni. Katolikus gyermekprogram heti
találkozókkal, és nyári táborral.



CYWN – Catholic Youth Word Network. Program ifjúsági program 12-16 éves
korosztály számára fiúk és lányok szerinti bontásban a személyiség teljes körű
formálása érdekében. A Kiló Akciók szervezői. Heti találkozókkal és nyári
táborokkal.



Fiatal Missziósok – 16 évnél idősebb fiatalok tevékenységeit koordináló
csoportosulás, a „Légy angyal egy napra!” akció szervezői



Pure Fashion –Egy divatmisszió, amely a 14-18 év közötti lányokat megtanítja Isten
gyermekeihez illő méltósággal élni, tevékenykedni és öltözködni, hogyan éljék és
valósítsák meg mindennapjaikban a helyes keresztény értékrendet, mind a
külsőségek, mind a lelkiség tekintetében, így hiteles keresztény példaképpé válhatnak
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táborral.


Familia – Édesanyák és édesapák formálása a házasság és a szülői hivatás
megerősítéséért. Ismeretátadás mindarról, amivel Isten megajándékoz a családban, és
felnőtt hit felelősségéről. Évente 15 találkozóval és 3 hétvégi programmal.



Vándor Evangélium – „Az ima a legegyszerűbb módja annak, hogy Isten és az ő
üdvözítő szeretete mindig jelen legyen a világban.” (II. János Pál pápa) Egész éves
program keresztény családok és egyedülállók számára, közösségteremtés és
személyes találkozók.



Élő Keresztút és Betlehemes – nagyszabású, szabadtéri rendezvények évente kétszer
az egyházi év karácsonyi és húsvéti ünnepköréhez kapcsolódva.



Szent Benedek Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium – Az alapító
okiratban meghatározott oktatási célokkal összhangban oktató intézmény működési
támogatása.



Krisztus Légiója Kongregáció
tevékenységeinek támogatása.

(Legio

Christi)

–

hitéleti

és

pasztorális

Mindezen programok mellett a lelkiségi kiadványainkkal, internetes honlapunkkal, és még sok
egyéb módon támogatjuk a társadalmat egy boldog és egészséges környezet kialakításában.

2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető
tisztségviselők adatai az alábbiak:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar vagy külföldi állampolgár és jogi személy, valamint
magyarországi és külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet
kapcsolódhat a célok sokoldalú megvalósítása céljából, ha az Alapítvány célkitűzéseivel
egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatja, ideértve a személyes
közreműködést is.
A feltételhez kötött adományok elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.
Az Alapítvány vagyonának kezelője és döntést hozó szerve az alapító által felkért 4 tagú
kuratórium. A kuratórium elnökét és képviselőit az alapító jelöli ki.
A Kuratórium tagjai 2011. évben:
-

John Simoneau L.C. (an.: Hathaway Anne, 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 15. fsz.
2.. szám alatti lakos) a kuratórium elnöke, az alapítvány képviselője,
Fejéregyházi Tamás L.C. (an.: Husz Irén, 1029 Budapest, Tamara u. 8. szám alatti
lakos) kuratóriumi tag, kuratóriumi tag,
Martini Tamásné (an.: Dóczy Irén, 1118 Budapest, Torbágy u. 13.) kuratóriumi tag,
az alapítvány elnöke
Ranninger Hernández Carlos L:C: (an.: Hernández Cañas Esperenza, 28046
Madrid, Spanyolország, Paseo de la Castellana 244.) kuratóriumi tag

Missio Christi Alapítvány

Közhasznúsági jelentés

-5-

Dr. Arendt Ágost Ervin (an.:Dr. Inczédy Zsuzsa , 2083 Solymár, Mátyás
kir.u.41/B.) kuratóriumi tag,

A Kuratórium tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik, de megilleti őket az
Alapítvány céljainak közvetlen megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült
– és igazolt – költségeik megtérítése.

2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható.

2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban 6 fő munkavállalókat foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásának jellemzői, a vagyon szerkezetének tárgyévi változásai, a vagyoni helyzet
tárgyévi alakulása az alábbi: az Alapítvány vagyonát az Alapító okirat szerinti célok elérése érdekében
célszerűen használta fel.

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 költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségvetési támogatások felhasználása
Támogatás (1000HUF)

Kapott
összeg

Felhasználás
Célszerint
Működési

Maradvány

650

650

0

0

1.886

1.886

0

0

650

650

0

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei

0

0

0

0

Alapító

0

0

0

0

Más forrás

0

0

0

0

Összesen:

3.186

3.186

0

0

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és
szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A Missio Christi Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások és közhasznú bevételek forrásonként
Támogató

Összeg
(1000HUF)

650
1.886
650
0
0
46 269
17.514
66.969

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító
Más forrás ( magánszemélyek, gazdasági társaságok stb)
Összesen:

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet a tárgyévben pályázati úton kapott támogatását az „Központi költségvetési szervezetektől
kapott ….” soron szerepelteti.

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei
A Missio Christi Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi
táblázat:
Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím

Összeg
(1000HUF)

0
0
7 181
10.333
17.514

Alapítványtól kapott támogatás
Egyéb szervezetektől kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott támogatás
Egyéb támogatások
Összesen:

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált.

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Missio Christi Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Missio Christi Alapítvány
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5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében támogatást nyújtott:
• Szent Benedek Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumnak 36.523.eFt
értékben működési támogatás az oktatási feladatok ellátásához, költözési támogatás az
intézmény Fő utcai épületéből a Mezőkövesd utcai épületbe.
• Krisztus Légiója Kongregáció (Legio Christi) számára 9.765 eFt értékben támogatás,
hogy Budapest-Kamaraerdő hitéleti és pasztorációs feladatait hatékonyan tudja látni.
Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Munkavállalók juttatása
A személyi jellegű ráfordítások értéke 18,759 M Ft, az összeg 6 fő munkaviszonyban álló munkatárs
bérét, járulékait és egyéb kiadásait fedezte.

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

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Missio Christi Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

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
A Missio Christi Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

7. Közhasznúsági jogállás igazolása 2012. évre
Az Alapítvány megfelel a 2012. január 1-én hatályba lépő 2011. évi CLXXV. törvény 32. paragrafus 4.
és 5. bekezdésében foglaltaknak, mivel az előző kettő lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves
bevétele meghaladja az 1 millió forintot, így megfelelő erőforrás áll a rendelkezésére, valamint a
közhasznúsági tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét,
mivel az alapítvány kizárólag közhasznú tevékenységet folytat, így a megfelelő társadalmi
támogatottság is kimutatható.
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