Közhasznúsági melléklet 2015. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Via Natura Egyesület

székhely:

3396 Kerecsend, Fő u.80.

bejegyző határozat száma:

Pk.60.104/2011/2

nyilvántartási szám:

2440.

képviselő neve:

Pusoma Enikő

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Egyesületünk tagjai hatékonyan közreműködtek hátrányos helyzetű gyerekek számára létrehozott nyári táborok
szervezésében és animátori feladatok ellátásában. Több alkalommal szerveztünk játékos sorversenyeket általános
iskolások számára. Egyesületünk tagjai felváltva vettek részt a programok szervezésében és megvalósításában.
Szervezetünk megújította honlapját azzal a céllal, hogy ezen felületen is hasznos ismereteket terjesszen a testi és
lelki egészség megóvása érdekében. Az egyesület 2015-ben pályázatot hirdetett általános iskolások számára
értékes nyereményekért. A pályázat célja a táborozás népszerűsítése.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Egészséges életmód és
szabadidősport gyakorlása
feltételeinek megteremtése
2004. évi I.tv. 49 §. c.)-e.)
Hátrányos helyzetű gyermekek

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

600 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

-

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

-

-

-

-

-

-

Előző év

Tárgyév

-

-

-

-

-

-

Előző év (1)

Tárgyév (2)

-

-

-

-

-

-

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

1278

1248

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

-

-

D. közszolgáltatási bevétel

-

-

E. normatív támogatás

-

-

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

-

-

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1278

1248

H. Összes ráfordítás (kiadás)

146

919

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

146

919

K. Adózott eredmény

1132

329

-

-

B. Éves összes bevétel
ebből:

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Nem
Mutató teljesítése

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Igen

Nem

