Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Balatonberényi Nonprofit Kft

székhely:

8649 Balatonberény,
Kossuth tér 1.

cégjegyzékszám:

14-09-312029

képviselő neve:

Véghelyi Róbert

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A 2016-os évben összes bevételünk 66.742 eFt volt, melyből 43.980 eFt közhasznú bevétel. Közhasznú tevékenység keretében végeztük
az alábbi tevékenységeket: szemétgyűjtés, zöldterületek kezelése: parkok, közterületek, árkok, temető, sportpálya stb. kaszálása, fűnyírás,
gyomirtózás. A közterületi vízelvezető árkok tisztítása-karbantartása folytatódott. Összes közhasznú ráfordításunk 43.455 eFt volt.
Vállalkozási tevékenységünk keretében strandot üzemeltettünk, illetve az Erdei Iskolában vártuk a táborozni érkezőket.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

Önkormányzat egyes tevékenységeinek
ellátása

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Település lakossága, üdülők

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2. pontban bemutatásra került.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke (eFt)

Felhasználás célja

Pénzeszköz

21997

anyag és szolgáltatás
vásárlás

Pénzeszköz

20647

bér és járulék

811

amortizáció

Előző év (eFt)

Tárgyév (eFt)

48512

43980

Előző év (1) (eFt)

Tárgyév (2) (eFt)

Ügyvezető

3390

3130

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

3390

3130

Tárgyi eszköz

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Önkormányzati támogatás

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1) (eFt)

Tárgyév (2) (eFt)

71399

66742

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

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

71399

66742

H. Összes ráfordítás (kiadás)

64473

58084

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

25562

24720

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

49213

43455

K. Adózott eredmény

6926

8658

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:

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+K2≥0]

Igen

Nem

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

Igen

Nem

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]

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

