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Hála, köszönet
- Az Úr Istennek a megtartó kegyelméért, hogy egészségben együtt lehetünk
- Kardos Ábelnek a regisztrációban való segítségért
- Zila Gábornak a helyszín megszervezéséért
- Somogyi Péternek a lelki szolgálatért
- Somogyi Melindának, a szentendrei egyházközség tagjának és Takács Zsuzsa vértesaljai számvevőnek a szakmai anyagok elkészítéséért
- Szentgyörgyi Árpádnak, a tanácsokért és az Ariadné program folyamatos karbantartásáért és fejlesztéséért

Napirend
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10.00 – 10.15: Áhítat
10.15 – 10.30: Bevezetés, visszatekintés – Száday László
10.30 – 11.00: Számla, nyugta, ingatlan bérbeadás, egyszeres beszámoló – Somogyi Melinda
11.00 – 11.15: Kérdések és válaszok
11.15 – 11.45: Szünet
11.45 – 12.15: Tárgyi eszköz nyilvántartás, könyvelés – Somogyi Melinda
12.15 – 12.45: Á érés egyszeres könyvvitelről ke ősre – Takács Zsuzsa
12.45 – 13.00: Ariadné fejlesztések – Szentgyörgyi Árpád
13.00 – 13.15: Kérdések és válaszok
13.15 – 13.30: Zárszó – Száday László

JELENTKEZŐK EGYHÁZMEGYÉJE

JELENTKEZŐK EGYHÁZI TISZTSÉGE

Jogcímrend
(egyszeres
könyvvitel)

2019

Kettős könyvelés
fejlesztése

1)

2020

3) 3) Számlatükör (kettős)

2021
1)

1) Költségvetés készítésének támogatása

2) 2) Számviteli politika
4) 4) Számlarend (kettős)

1) Számla, nyugtaadási kötelezettség

2) 2) ingatlan bérbeadás
3) 3) egyszeresről kettősre történő átállás
4) 4) egyszeres beszámoló az Ariadnéban

2022

5) 5) egységes egyházmegyei jogcímrend

Az egyházkerületben a Számviteli és Ariadné Munkacsoport 2019 óta foglalkozik a számviteli, költségvetési-, zárszámadási- és beszámoló-készítési folyamatok során
összegyűlt tapasztalatok és problémafelvetések hatékonyságjavításával.
A munkacsoport állandó tagjai: Száday László (egyházkerületi számvevő), Somogyi Melinda (könyvvizsgáló, a szentendrei egyházközség tagja) és Szentgyörgyi Árpád
(Ariadné szoftver fejlesztője).
Az alkalmazott módszertan alapján a munkacsoport a különböző témákban szükség esetén kiegészül a lelkészekkel, egyházkerületi gazdasági tanácsossal,
egyházmegyei számvevőkkel, egyházmegyei és gyülekezeti könyvelőkkel, egyházi kompetenciával rendelkező gyülekezeti szakemberekkel annak érdekében, hogy az
elkészült anyagok koncepciójának véleményezése teljeskörűen megvalósulhasson a szoftverfejlesztés és bevezetés előtt.
Az idei évben a munkacsoport tájékoztatót dolgozott ki a számla- és nyugtaadási kötelezettségről, az ingatlan bérbeadás elszámolásáról, az egyszeres könyvvitelről
kettősre történő áttérés feladatairól. Elkészült az Ariadnéban használt jogcímrendből az egyszeres beszámoló szoftverben történő előállítása és folyamatban van a 2023tól bevezetendő új egyházmegyei jogcímrend egységesítése, Ariadnéban történő kifejlesztése.

Számviteli politika az Ariadnéban

130-an indították el az
Ariadnéból az egyszeres
könyvelést vezetők

Új költségvetés és zárszámadás az Ariadnéban

Felelősségi
szintek

Elnökség

Presbitérium

Irodavezető/
könyvelő/pénztáros

Gyülekezeti ellenőrzések

-

nem volt Számviteli poli kája
nem gondoskodo arról, hogy a költségvetési
támogatások felhasználásának feladatonkén
bontásban történ elszámolásáról
nem gondoskodo az egyházi kiegészít
támogatásnak a többi támogatástól elkülöníte
kezelésér l
a Fenntartó éves beszámolója, illetve egyszer síte
éves beszámolója és eredménykimutatása
tartalmazta az Intézmény gazdasági
tevékenységének számszerűsíte adatait is.

-

az ÁSZ elvárja, hogy a költségvetési támogatások mind bevételi, mind kiadási oldalon jogcímenként/feladatonként legyen könyvelve a fenntartónál is.
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Az intézmény önálló jogi személy vagy sem, a könyvelésben és a beszámolóban saját intézményként az egyházközség beszámolójában szerepeltek az adatok. Az ÁSZ a
mérlegbeszámolót is megnézte.

segitseg.konyveles.dunamellek@reformatus.hu
KIKNEK SZERETNÉNK SEGÍTENI?

Egyházközségi és egyházmegyei
könyvelést végzőknek, pénztárosoknak,
adminisztrációt végzőknek
MILYEN TÉMÁBAN?

Számviteli és Ariadné szoftvert érintő
kérdésekben

2022-ben eddig kb 20 megkeresés érkezett erre az e-mail címre, a legtöbb kérdés a számlázással, ingatlan bérbeadással kapcsolatos téma volt.

Egyházkerületi közgyűlés döntések
1) 2022 január 1-től a pályáza pénzek esetében az
elszámolás átláthatósága érdekében kötelező legyen egy
külön alszámla nyitása, amelyre a pályáza összeg érkezik
és onnan csak az ezzel kapcsolatos kiadások terhelhetők.
2) 2022 január 1-től a az egyházközségek negyedéves zárást
készítsenek és a házi pénztárban tartandó́ összeg javasolt
maximum összege az elfogado költségvetés 1/3-a legyen.
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3) Az Egyházkerüle Református Egyházkerület felkéri az
egyházkerüle intézmények vezetőit, hogy az intézményi
beszámolóikat a jövőben legkésőbb a tárgyévet követő
március 31-ig készítsék el és ju assák el a fenntartó
részére

Tartalékképzés fontossága

Mindenkinek, aki nagy értékű tárgyi eszközzel rendelkezik, a jó sáfárság elve alapján kötelessége gondoskodni az elhasználódás utáni cseréről, felújításokról. Ennek a
formája, hogy tartalékot képezzünk minden évben arra, hogy amikor majd új beszerzésre kerül sor, ne akkor szembesüljünk a beruházási költséggel.
Ennek a tartalékképzési eljárásnak a kimutatására is szolgál az amortizáció a számvitelben.

