2013. évi Közhasznúsági melléklet
adatok eFt-ban
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:
Nagyerdei Kultúrpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft
székhely:
4032 Debrecen, Ady endre út 1.
bejegyző határozat száma:
09-09-016935
nyilvántartási szám:
20749154-2-09
képviselő neve:
Nagy Sándor Tibor
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
- Kulturális tevékenység;
- Környezetvédelem, 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 közhasznú tevékenységnek minősülő, a létesítő okiratban megjelölt
közfeladatok:
- Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- Vidámparki szórakoztató tevékenység
- Egyéb oktatási tevékenység
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Lakosság, oktatási intézmények, városba látogató turisták.
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 97.720 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
- Az Intéménybe látogató vendégek állat- és növénytani
ismereteinek bővítése, védett természeti értékek bemutatása;
- Iskolarendszeren kívüli oktató és nevelő munka. Kulturális
örökség megóvása;
- Egyedülálló szórakozási lehetőség biztosítása a Vidámparkban
gyerekek és felnőttek számára egyaránt;
- Az Ötholdas Pagony játszótér fenntartása, ingyenes
látogathatóságának biztosítása.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
Eredménytartalék
-7.276
Intézmény működési
költségeinek fedezése
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Önkormányzati támogatás felhasználása látogatói
belépőjegy ár kiegészítésre
Önkormányzati támogatás felhasználása játszótér
üzemeltetésére
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Ügyvezető igazgató
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
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)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
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2013. évi Közhasznúsági melléklet
adatok eFt-ban
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

-24.858
-

-7.276
-

Mutató teljesítése
Igen
Nem
Igen
Mutató teljesítése
Nem
Igen
Nem

Kelt: Debrecen, 2014. április 04.

Nagy Sándor Tibor
ügyvezető igazgató

