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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Mivel legfőbb célunk az Igaz Élet Istenben üzenetek megismertetése, vagyis lelki és szellemi
segítségnyújtás, 2014-ben is ezt próbáltuk megvalósítani. Elsősorban az üzenethez kapcsolódó
weboldalak fenntartásával és frissítésével, a napi üzenetek további küldésével és a kifogyóban lévő
imakönyv újabb kiadásával. Az év során elkészült egy újabb könyv (Heaven is Real) fordítása, ill. sokat
haladt a teljes IÉI üzenetek egy kötetben való kiadásának szerkesztése. Július 19-20-án megtartottuk a
szokásos évi lelkigyakorlatunkat, ezúttal Szegeden, és tovább működtek a meglévő imacsoportok.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. kulturális tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
76. § (2) bek. c, f, h) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Minden magyarul értő ember, különösen a keresztély
felekezetek és az Istent keresők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A weboldalakat éves szinten továbbra is sokan látogatják, 2014-ben sikerült az IÉI imakönyvet újra
kiadni, ill. újabbak kiadását előkészíteni. Az imacsoportokban és a lelkigyakorlaton személyesen is
tudtunk találkozni és lelkileg gazdagodni.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

0
0

2014-ben cél szerinti juttatás nem került elszámolásra
Összesen:

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Vezető tisztségviselők nem kaptak juttatást egyik évben sem
Összesen:

Előző év

Tárgyév

0
0

0
0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

188

634

376
0
0

239
0
0

0
- 188
31

0
395
396

0
31
157

0
0
238

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X
X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X
X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Mivel legfőbb célunk az Igaz Élet Istenben üzenetek megismertetése, vagyis lelki és szellemi
segítségnyújtás, 2014-ben is ezt próbáltuk megvalósítani. Elsősorban az üzenethez kapcsolódó
weboldalak fenntartásával és frissítésével, a napi üzenetek további küldésével és a kifogyóban lévő
imakönyv újabb kiadásával. Az év során elkészült egy újabb könyv (Heaven is Real) fordítása, ill. sokat
haladt a teljes IÉI üzenetek egy kötetben való kiadásának szerkesztése. Július 19-20-án megtartottuk a
szokásos évi lelkigyakorlatunkat, ezúttal Szegeden, és tovább működtek a meglévő imacsoportok.
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7.2. Támogatási programok bemutatása
SZJA

7.3. SZJA1%
Támogatási program elnevezése:

SZJA1%

Támogató megnevezése:

magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2014.10.01-2016.12.31

Támogatás összege (1000HUF)

239
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

239
X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2014. évben megkapott SZJA 1%-át még nem használtuk fel, jövőre az egykötetes IÉI üzenetek
kiadását tervezzük, ehhez kívánjuk az összeget felhasználni.
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