A Szociális háló Egyesület 2007 évi közhasznúsági jelentése
A Szociális Háló Egyesületet a Baranya Megyei Bíróság 1995.09.13-án a Pk. 60.160/1995/4 számon
1304-es számú bejegyzéssel, bejegyezte. 2001. júl.10-én a Pk. 60.163/195/22. 1304-es számon
kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánította.
Az Egyesület 1997. évi CLVI. Tv. Szerint végzett közhasznú tevékenységei:
1.Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása,
3 .nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
4. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése.
A Szociális Háló Egyesület a 2007. évben kettıs könyvvitelt vezetett. Az Egyesület kiemelten
közhasznú besorolású szervezet, beszámolási kötelezettségét közhasznú egyszerősített éves beszámoló
elkészítésével - mely beszámoló része a közhasznúsági jelentésnek - teljesíti.
Az összes közhasznú tevékenység bevétele 93.822 eFt volt, melybıl 61.702 eFt származott
társadalombiztosítótól kapott támogatásból, 2.065 eFt a pályázati úton elnyert az Egészségügyi és
Szociális Minisztérium által folyósított támogatás, 1.898 eFt volt az NCA támogatás, 400 eFt
Maholnap Alapítvány pályázatán nyert támogatás, 2.134 eFt Eü. Szakk.T. Int. pályázatán nyert
támogatás, 255 eFt Országos Munkavéd. és Munkaügyi Fel. pályázatán nyert összeg, az Eü.
Minisztérium struktúra átalakítási pályázatán nyert 6.800 eFt összegbıl 296 eFt-ot bevételként, a
fennmaradó részt aktív idıbeli elhatárolás címen számolta el az egyesület. 3.383 eFt volt a Munkaügyi
Központ által folyósított bér- és járuléktámogatás. 20.499 eFt volt a közhasznú tevékenységekbıl
szerzett bevétel, 127 eFt az SZJA 1 %-ból kapott támogatás, 80 eFt a tagdíjbevétel, és 983 eFt
származott egyéb bevételbıl, ebbıl 15 eFt kamatokból, 600 eFt eszközértékesítésbıl, 350 eFt
adományt kapott az Egyesület gazdálkodó szervezetektıl, 18 eFt különféle egyéb bevételbıl
származott. Az Egyesület a 2007. évben vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban bevételt nem ért el.
Az összes ráfordítás értéke 92.083 eFt volt, melybıl a közhasznú tevékenység ráfordításai 92.083 eFtot, a vállalkozási tevékenység ráfordítás nem volt.
Az anyagjellegő ráfordítások összege a közhasznú tevékenységnél 35.458 eFt, a vállalkozási
tevékenységnél 0 eFt volt, a személyi jellegő ráfordítások (bér+járulékok) összege a közhasznú
tevékenységnél 54.316 eFt, a vállalkozási tevékenységnél nem volt.
A tárgyévi értékcsökkenési leírás az eszközök után 2.250 eFt-ot, a, az egyéb ráfordítások összege 59
eFt volt.
Összességében a 2007. évben a tárgyévi közhasznú eredmény 1.739 eFt összeget, a vállalkozási
tevékenység eredménye nem merült fel.
2007. évben cél szerinti juttatást pénzben az Egyesület nem nyújtott, nem pénzbeni juttatásokat
nyújtott természetbeni szolgáltatásként,
- gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység, idıskorúak gondozása,(szakápolási és házi gondozási feladatok
végzésével)
- oktatási tevékenység hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének
elısegítése az alapszabály szerinti - cél szerinti – tevékenységek végzésével,a fent leírt kapott
támogatások és az Egyesület saját bevételeinek felhasználásával nyújtotta.
A vezetı tisztségviselık közül Kovácsné Kelemen Judit a 2007. év során 471.600 Ft tiszteletdíjban
részesült.

