2015. évi Közhasznúsági melleklet
adatok eFt-ban
L Közhaszaú szervezet azonosító adatai
név:
lNagyerclei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:
~032 Debrecen, Ady endre út 1.
bejegyzö határozat száma:
~9-09-016935
nyilvántartási szám:
120749154-2-09
Dr. Nagy Gergely Sándor - ügvvezető igazgató
képviselő neve:
2. Tárgyévben végzett alapóél szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása
- Növény, - állatkert, természetvédelmi
terület működtetése (fé tevékenység)
- Vidámparki szórakoztató tevékenység
- Kulturális tevékenység
- Környezetvédelern,
állatvédelem
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés
3. Közhasznú tevékenységek
bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely.
A 2011. évi CLXXV. tv. 2§ 19-20. bek alapján közhaszaú tevékenységnek minősülő, a létesítő okiratban megjelölt
közfeladatok:
- Növény.- állatkert, természetvédelmi terület müködtetése (fö tevékenység)
- Vidámparki szérakoztató tevékenység
Egyéb oktatási, körnvezetvédelmi,
kulturális tevékenységek
a közhasznú tevékenység célcsoport ja:
Lakosság, oktatási intézmények, városba látogató turisták.
a közhasznú tevékenvsézböl
részesülők létszáma:
103.523 fö
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az Intéménybe látogató vendégek állat- és növénytani
smereteinek bövítése, védett természeti értékek bemutatása;
Iskolarendszeren
kívüli oktató és nevelő munka. Kulturális
örökség megóvása;
Egyedülálló szórakozási lehetőség biztosítása a Vidámparkban
gyere~ek és felnöttek számára egyaránt;
Az Otholdas Pagony játszótér fenntartása, ingyenes
átogathatóságának
biztosítása.
4.
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
2014.év
2015.év
V\ Társaság pénzbeli vagy természetbeni cél szerint
iuttatást nem teljesített az irányadó időszakokban.
6. Vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás
Tisztség
Ügyvezető igazgatók
Felügyelőbizottsági
tagok
A Vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás
összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához
szükséges mutatók
Alapadatok
B. Eves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó
meghatározott
részének az adózó .rendefkezése ezerinti
felhasználásaról
szóló 1996. éviCXXVr.
törvény
alapján átutalt összeg
D. közszolzáltatási
bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból. illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel {B~(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
1. ebből személvi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység
ráfordításai
K. Adózott eredmény
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2015. évi Közhasznúsági metléklet
adatok eFt-ban
L. A szervezet munkájában közrernüködö
közérdekű önkéntes tevékenységet
végző
személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelöen)
Erőforrás-ellátottság

mutatói

Ectv. 32. § (4) a) [(BHB2)/2>1.000.000,Ft]
Eetv. 32. § (4) b) {K1+K2>O]
Eetv. 32. § (4) e) [(H+I2-AicA2)!(Hl+H2)>O,25]
Társadalmi

támogatottság

mutatói

Eetv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2»0,021
Ectv. 32. (5) b) f(JI +J2)I(Hl +H2)?O,51
Eetv. 32. § (5) c)1(L1+L2)/2>lOfő]
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