Közhasznúsági melléklet

Bács-Kiskun Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány

1. A szervezet azonosító adatai
név:
székhely:
adószám
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám: (országos)
képviselő neve:

Bács-Kiskun Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
6500 Baja, Petőfi sziget 5.
19043801-2-03
Pk. 15/1990/4 és 15/2009 Kecskeméti Törvényszék
03/03/000015
Fercsák Róbert

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Elősgíti a Bács-Kiskun megyében élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező gyermekek és fiatalok egészséges életmódját, szervezett,
kultúrált táboroztatását és üdültetését. Közreműködik a fiatal korosztály szabadidő eltöltéséhez szükséges jobb feltételek
megteremtésében, ösztönözni a kedvezményes ifjúsági turizmust. Nemzetközi kapcsolatokon keresztül előmozdítja, segíti a gyermekek
és fiatalok egymáshoz való közeledését, a nyelvi kézségek fejlesztését. Az alapítvány működteti és hasznosítja ifjúsági létesítményeit,
táborait. Azok szolgáltatásaival, kedvezmények biztosításával segíti a gyermek és ifjúsági, sport, turisztikai és kuiltúrális programok,
táborok megvalósulását, feltételeket biztosít a fiatal korosztálynak egészséges életmódja megszervezéséhez, szabadidő hasznos
eltöltéséhez, üdüléséhez.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kedvezményes gyermek és ifjúsági üdültetés
Nincs
Önálló kjövedelemmel nem rendelkező fiatalok
896 fő
4 126 vendég éjszakával járultunk hozzá a fenti célok
megvalósításához

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Bács-Kiskun megyében élő önálló jövedelemmel nem rendelkező
gyermekek üdültetése, táboroztatása
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség: Kuratórium titkára
A. Kuratórium titkárának nyújtott juttatás (költségtérítés) összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok eFt-ban
Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Előző év

Tárgyév
158

Előző év

145

Tárgyév
476

480

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
K. Adózott eredmény

Előző év

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(főben; 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]

Igen
Igen
Igen

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]

Igen
Igen
Igen

Tárgyév
23 065

25 161

0

0

0
0

0
0

0

0

23 065
20 315
9 053
10 080
1 382

25 161
24 694
10 233
14 627
77

0

0

Mutató teljesítése
Nem
Nem
Nem
Mutató teljesítése
Nem
Nem
Nem

Baja, 2013. májnus 24.

P.H.

Fercsák Róbert
Kuratóriumi Elnök

