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I. Az Egyesület bemutatása

1990-ben  többnemzetiségű  (finn,  francia  és  amerikai)  misszionáriusok  egy  csoportja

érkezett Magyarországra azzal a céllal,  hogy a rendszerváltás után, a frissen szavatolt

vallásszabadságban megossza Jézus Krisztus evangéliumát az emberekkel.

1991-ben 100 magyar hívő kezdeményezésére az egyesület jogelődje, a Magyarországi

Biblia Szól Egyház 0097-es technikai szám alatt bejegyzésre került a Bíróságon.

A Biblia  Szól  Egyesület  Biblia-központú  szolgálat,  melynek célja  egyének és  családok

szellemi növekedésének támogatása, hogy azok a társadalom hasznos és építő tagjaiként

teljes  életet  élhessenek.  A  gyülekezet  számos  karitatív,  filantropikus  és  oktatási

tevékenységet  folytat,  melyek  során  alapítványokkal,  hazai  és  külföldi  gyülekezetekkel

működik együtt.  A tevékenységekben illetve programokban közreműködő egyének nagy

része  a  Biblia  Szól  Egyesület  önkénteseiből  tevődik  össze.  (Gyermekprogramok,

szemináriumok, házassági-  és családi  tanácsadás, konferenciák, nyugdíjasklub, ifjúsági

szolgálat,  börtönszolgálat,  koncertek  és  előadások,  társadalmilag  hátrányos  helyzetű

gyermekek oktatása, válságtanácsadás, családvédelmi tanácsadás, iskolai felvilágosítás,

stb.).

A  gyülekezet  különös  hangsúlyt  fektet  a  bel-és  külmissziókra  egyaránt,  valamint  a

keresztény hit propagálására szóban, nyomtatványokon, audió- és videó anyagokon, és

előadásokon.  Ennek  eredményeként  7  országban  vannak  magyar  misszionáriusaink,

bibliatanulmányok  számos  magyarországi  városban,  valamint  társult  gyülekezetek  hét

városban.

Az elmúlt huszonnégy év során a gyülekezet több tízezer embert ért el a Biblia üzenetével.

Több tucat életet mentett meg különböző szolgálatain keresztül szószerinti értelemben –

az öngyilkosságot elkövetni szándékozóktól az abortálni kívánt magzatokig. Folyamatosan

fizikai  és  szellemi  táplálékkal  szolgál  mintegy  ötven  nyugdíjas  ember  felé.  Aktív

közreműködője  és  támogatója  HIV  +  vírussal  fertőzött  gyermekek  oktatásának.  Egy

csaknem 100 fős általános iskola támogatója, és rendszeresen végez prevenciós munkát

fiatalok körében időtálló értékeket és erkölcsöt képviselve feléjük.

Jelenleg  mintegy  500-600  fő  vesz  részt  rendszeresen  az  összejöveteleken,  kötelező

tagság nincs. A Biblia Szól Egyesület diszkriminációmentes elvei nem tesznek különbséget

az emberek között faji hovatartozásuk, bőrszínük, nemük, vallási meggyőződésük, vagy

etnikai származásuk alapján; előfeltételek és követelmények nélkül üdvözöl minden egyes

látogatót.



II. Számviteli beszámoló

A Biblia  Szól  Egyesület  2014.  évben  gazdálkodásáról  a  számviteli  törvénynek  és  a

kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. 

Az Egyesület a kettős könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást vezet a

cél  szerinti  tevékenysége  során  előforduló,  a  vagyoni,  pénzügyi,  jövedelmi  helyzetére

kiható gazdasági eseményekről, és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári

évvel egyező.

Az  egyszerűsített  éves  beszámoló  a  Számviteli  törvényben  foglaltak  és  az  általános

pénzügyi  elvek  szerint  kerül  elkészítésre,  és  az  a  vagyoni,  pénzügyi,  és  jövedelmi

helyzetéről  megbízható  és  valós  képet  ad.  A beszámolók  és  a  könyvvezetés  magyar

forintban  (Ft.)  történik,  az  összegek  ezer  forintban  (eFt.)  kerülnek  meghatározásra.  A

mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31. napja.

Immateriális javak:

Az  immateriális  javak  beszerzési  költségen,  a  halmozott  terv  szerinti  és  terven  felüli

értékcsökkenéssel  csökkentve,  valamint  az  esetleges  terven  felüli  értékcsökkenés

visszaírásával kerülnek kimutatásra. Az immateriális javak között a mérlegben szerepel az

immateriális javakra adott előlegek és az immateriális javak értékhelyesbítése is.

Amortizációs politika: 

Az Egyesület a 100 ezer forint egyedi érték alatti  eszközöket használatba vételkor egy

összegben  számolja  el  értékcsökkenési  leírásként.  Az  Egyesület  az  értékcsökkenést

évente számolja el  könyveiben. Az Egyesület eszközeinek és forrásainak értékelését a

Számviteli törvénnyel összhangban végzi. 

A lényegesség kritériuma:

A lényegesség elve  alapján  lényegesnek  minősül  a  beszámoló  szempontjából  minden

olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló

adatait, a felhasználó döntéseit.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok:

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése 

elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő 

bemutatásához.

Az Egyesület az általános forgalmi adónak nem alanya, vállalkozási tevékenységet

nem folytat, így sem társasági adó, sem áfa fizetési kötelezettsége nincsen.



III. A 2014.évi számadatok részletes értékelése a Kettős könyvvitelt vezető

egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának

mérlegéből, illetőleg a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatásából

Az Egyesület  2014.évi beszámolójának főbb adatai:

Mérleg főösszege:  44 115 ezer HUF.

Saját tőkéje:  42 684 ezer HUF.

A tárgyévi közhasznú eredményének összege:  8 479 ezer HUF.

Közhasznú tevékenység bevételei: 

Központi költségvetésből kapott támogatás:  347 ezer HUF.

Helyi önkormányzattól kapott támogatás: 50 ezer HUF.

Személyi jövedelemadó 1%-ából származó jövedelem: 0 ezer HUF.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:  60 982 ezer HUF. 

Egyéb bevételből származó jövedelem:  122  ezer HUF.

Pénzügyi műveletek bevételei: 79 ezer HUF.

A  közhasznú  tevékenységből  származó  bevételt  az  Egyesület  egyéni,  és  céges

támogatásokból, valamint adományokból érte el.

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

Anyagjellegű ráfordítások: 36 249 ezer HUF.

Személyi jellegű ráfordítások: 14 642 ezer HUF.

Értékcsökkenési leírás:  1 057 ezer HUF.

Egyéb ráfordítások:  1 140 ezer HUF.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: 13 ezer HUF.

Rendkívüli ráfordítások: 0 ezer HUF.

Az egyéb ráfordítások összegéből  1  116 ezer HUF összeg  a szervezet  által  nyújtott

támogatások összege.


