„HÍD

A JÖVİBE” ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentés
A 2008.évrıl

A „HÍD A JÖVİBE” Alapítvány a hatályos jogszabályok és alapító okiratának
megfelelıen közhasznú tevékenységet végez.
1.Költségvetési támogatások felhasználása
A jogszabályok szerinti állami normatív támogatást az alapítvány igénybe
vette, melynek összege 9 272 E Ft. Az állami normatív támogatást teljes
egészében az alapítvány által fenntartott Márton Lakóotthon mőködési
költségeinek finanszírozására használtuk fel. 2006.szeptember 25-tıl szociális
foglalkoztatási engedélyt kaptunk, munkarehabilitáció keretében foglalkoztatjuk
otthonlakóinkat, melynek normatív támogatása 5 650 E Ft volt 2008-ban.
2, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A 2008.évet 9 184E Ft-os eredménnyel zártuk, a nyilvántartott saját tıke
104 253 E Ft-ra változott.
3, A kapott közhasznú támogatások kimutatása
A tárgyévben az egyéb szervezetektıl, magánszemélyektıl kapott támogatás
16 315 E Ft volt.
Pályázati úton elnyert támogatás összege: 2 995 E Ft.
A 2007.évi SZJA meghatározott részébıl (1%) származó bevétel 2 788 E Ft
volt. Köszönjük!!! Ezt az összeget is teljes egészében a Márton Lakóotthon
mőködési költségeinek finanszírozására fordítottuk.
Az állami normatív támogatás és az egyéb címen kapott valamint a pályázati
úton elnyert támogatás összegeként a közhasznú célú mőködésre kapott
támogatás 31 261 E Ft
4, A vezetı tisztségviselık juttatásai
A vezetı tisztségviselık társadalmi munkában végzik tevékenységüket,
melyért semmiféle juttatásban nem részesülnek.
5, A közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
Az otthonlakók által befizetett egyszeri és rendszeres térítési díjak, egyéb
befizetések összege 7 954 E Ft.

6, A közhasznú tevékenység ráfordításai
Az alapító okiratban kitőzött céloknak megfelelıen a beszámolási idıszakban
a közhasznú támogatásokat a Márton Lakóotthon mőködtetésére fordítottuk a
következı módon: anyagjellegő ráfordítás 8 726 E Ft, személyi jellegő
ráfordítás 22 121 E Ft, értékcsökkenési leírás 3 204 E Ft, egyéb ráfordítás 456
E Ft, bankköltség 1 267 E Ft, rendkívüli ráfordítás nem volt.
Közhasznú célok megvalósítására fordított tételek összege: 35 774 E Ft.
7, Az alapítvány 2008. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
8, Köszönetnyilvánítás
A „HÍD A JÖVİBE” Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki
tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget
nyújtott.
A „HÍD A JÖVİBE” Alapítvány közhasznú jelentésének tartalmát az éves
beszámolóval egyeztetve a gyıri Szuperinfo újságban nyilvánosságra hozzuk.
A „HÍD A JÖVİBE” Alapítvány 2009.május 29-én megtartott kuratóriumi
ülésén a 2008.évi közhasznúsági jelentést a fenti tartalommal elfogadta.
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