Közhasznúsági melléklet 2016. 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:

10-02-0002440.

képviselő neve:

Kaiser Enikő

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az egyesület legfontosabb céljai az egészséges életmód népszerűsítése, a hátrányos helyzetű
gyermekek üdültetése, üdültetésének megszervezése, erdei iskolai programok szervezése, helyi
értékek megismertetése, életmódtúrák szervezése, valamint kulturális- és szabadidős
programok szervezése. 2016. évben az egyesület szervezésében családi sportnapokat
tartottunk, melyen a rendszeres testmozgás fontosságát hangsúlyoztuk. Lezárult a táborozás
népszerűsítésére kiírt pályázatunk, mellyel felhívtuk a figyelmet arra, hogy milyen fontos a
gyerekek egészséges fejlődése szempontjából a tábori élet során közösen átélt élmény. A
Mozdulj Magyarország mozgalom idei Kerecsendi sportnapja alkalmából mezítlábas parkot
alakítottunk ki a táborhelyen, hogy megtapasztalhassák a mezítláb járás jótékony hatásait. Az
év során kézműves foglalkozásokat szerveztünk, valamint az egyesület honlapján
ismeretterjesztő információkat tettünk közzé az egészséges életmódra vonatkozóan.
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:

50 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)

1248

3907

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)]

1248

3907

H. Összes ráfordítás (kiadás)

919

1391

0

760

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

919

571

K. Adózott eredmény

329

2371

-

-

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

