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Gazdasági beszámoló

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány kettős könyvvitelt vezet és ennek megfelelően közhasznú 
egyszerűsített  éves beszámolót készít. A 2008. évi összes közhasznú bevétele 47 175 ezer 
forint volt. Az SZJA 1%-án kívül az NKA pályázatra elnyert 5 millió forintot. A bevételek az 
előző évhez képest jelentősen növekedtek, mely a 2008. évben meghirdetett Biblia évének 
köszönhető.

A közhasznú bevétel  22,2 %-a  az  alapító  okirat  szerinti  alapítói  támogatásból  származik, 
melyből a Református és az Evangélikus Egyház hozzájárulása 20,2 % (4/5 és 1/5 arányban), 
a további 10 tagegyház együttes hozzájárulása 2 %. A meghirdetett adománygyűjtő akciók 
41,96 %-át képezték a bevételnek. A Kálvin Kiadóval kötött együttműködési megállapodás 
értelmében az Alapítvány 9 566 ezer forint jogdíj bevételt számolhatott el a 2008 évre. Az 
adománygyűjtő akciók keretében befolyt támogatásokat nem teljes mértékben használta fel az 
Alapítvány,  4  858  ezer  forintot  elhatárolt  a  megkapott  pénzösszegekből  2009.  évi 
felhasználásra.

A tagegyházi támogatás, a működési költségek 40,9 %-át biztosította. A befektetett eszközök 
nettó értéke csökkent, mivel az értékcsökkenési leírás magasabb összeget képviselt, mint a 
2008. évben beszerzett mindösszesen 61 ezer forintot képviselő irodai berendezések.

Az Alapítvány 2008. évi összes közhasznú ráfordítása 46 951 ezer Ft volt. Ebből jelentős 
költséget  képvisel  a  16,1 ezer  forintos  személyi  jellegű  ráfordítás,  mely  1 fő  teljes,  2  fő 
részmunkaidős és 2 fő lelkészi munkaviszonyban álló munkatárs bérét, egyéb javadalmazását 
és  kapcsolódó  járulékait  tartalmazza.  A  munkatársak  tisztségviselői  díjazásban  nem 
részesültek.

Az előzőeken kívül a 2008. évben meghirdetett Biblia éve kapcsán, a televíziós hirdetések, 
plakátok,  reklámhordozók  gyártása,  hírlevelek  előállítási  és  postai  költsége,  kiállítások  és 
szimpóziumok szervezése,  mindezekkel  kapcsolatosan felmerülő kiadás,  számottevő részét 
képezte  a  2008.  évben  felmerült  ráfordításoknak.  Megemlítendő  kiadás  még,  az  egyéb 
adománygyűjtő akciókhoz fűződő költségek, a bérleti és közüzemi díjak.

A  2008.  évben  befolyt  és  elhatárolt  céltámogatásokat  az  Alapítvány  2008.  évben  is 
kizárólagosan a célnak megfelelően használta fel.
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