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BUDAPEST I. KERÜLETI
NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY

A Népjóléti Közalapítvány kuratóriuma 2008. évben is folytatta a korábban elkezdett
tevékenységét, melynek során a kerületben él k szociális helyzetének javítását, az
egészségmeg rzés el segítését tartotta szem el tt.
A közalapítvány kuratóriumának elnöke Balicza Iván, tagjai: dr. Nagy Gábor Tamás,
Pusztainé Berényi Katalin, Madár Csaba, Huszár Mária, dr. Bodroghelyi László és
Frankó András.
A közalapítvány Ellen rz Bizottságának elnöke Völgyesi Levente, tagjai: Lovász
László, dr. Nemere Gyuláné, Velich Katalin és Deák Zoltánné.

I.

Általános jellemz k:

Az Alapítvány 1995. december 23-án jött létre 310 000 forint induló t kével.
Alapítója a Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat.
Az Alapítvány székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Az Alapítvány célja az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális
gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új
gondozási formák bevezetésének támogatása.
A F városi Bíróság 5823. sorszám alatt közhasznú szervezetté nyilvánította.

II.

Számviteli Alapelvek

Az Alapítvány a számviteli törvény el írásait figyelembe véve kett s könyvvitelt
vezet, egyszer sített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással
állapítja meg.
A 2008. évi mérleg elkészítésének id pontja: 2009. március 31.

Értékelési alapelvek:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a tényleges
beszerzési ár. A terv szerinti értékcsökkenés megállapítása a várható használati id
figyelembevételével történik.
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel
csökkentett bruttó értékre vetített leírást alkalmazzuk.
Az 50 000 Ft egyedi érték alatt beszerzett, de egy éven túl elhasználódó immateriális
javak és tárgyi eszközök a használatbavételkor – egy összegben – értékcsökkenési
leírásként kerülnek elszámolásra.
A vásárolt készletek évközben költségként kerülnek elszámolásra. A fordulónapon
mennyiségi felvétel készül, amely az utolsó beszerzési ár alkalmazásával kerül
értékelésre.

Az alapítványnál 2008. évben tárgyi eszköz beszerzés nem volt.

Tárgyi eszközök (e Ft):
1 db számítógép

III.
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Tájékoztató rész

1. Közhasznú tevékenység bevételei:
a. Alapítótól kapott támogatás
b. Közhasznú célra kapott támogatás
- Ebb l APEH SZJA 1% támogatás
c. Kapott bankkamatok
d. Kerekítési különbözet
Összesen:

18 000 e Ft
910 e Ft
560 e Ft
21 e Ft
1 e Ft
18 932 e Ft

2. Közhasznú tevékenység ráfordításai:
a.
b.
c.
d.

anyagjelleg
személyi jelleg
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Összesen:

236 e Ft
137 e Ft
0 e Ft
17 245 e Ft
17 618 e Ft

3. Az alapítvány által nyújtott támogatások: 17 243 e Ft

Az Alapítvány 2008. évi közhasznú eredménye: 1 314 e Ft

