Ecomore Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 2017. évi mérlegbeszámolóhoz
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Ecomore Nonprofit Kft.

székhely:

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.

cégbírósági bejegyzés száma:

01-09-925906

képviselő neve:

Verseghi-Nagy Balázs

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A társaság a tulajdonában lévő ingatlant 2009 óta térítésmentes használati megállapodás keretében
az Egy Hullámhosszon Alapítvány számára rendelkezésre bocsájtja. Az Alapítvány fogyatékos
gyermekek, fiatalok, családtagjaik és nevelőik számára szervez nyári üdülést, nyaralást. Így a
társaság az eszközeinek rendelkezésre bocsájtásával évi mintegy 200 hátrányos helyzetű személy
rekreációjához, pihenéséhez járul hozzá. Az ingatlanban zajló tevékenységről bővebb információ a
www.egyhullamhossz.hu weboldalon található.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:

Fogyatékkal élő gyermekek üdültetésének,
táboroztatásának támogatása ingatlan biztosítása
révén

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Fogyatékkal élő gyermekek és családtagjaik

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Kb. 200 fő / év

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Speciális nevelési, ellátási igényű gyermekeknek és
családtagjainak biztosít helyet 2009 óta a nyári üdülés, táborozás lebonyolításához - erre
speciálisan kialakított ingatlan - ingyenes biztosítása révén az őket támogató alapítványon
keresztül. Évente közel kétszázan (fogyatékos gyermek és hozzátartozója) élvezheti a balatoni
nyaralást, speciális foglalkozásokat az ingatlanban.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
eredménytartalék
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
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Vagyonelem értéke*
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715

Felhasználás célja
üdültetés
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

2016. év*

2017. év*

támogatás

950

660

Cél szerinti juttatások összesen

950

660

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

2016. év*

2017. év*

-

0

0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

2016. év*

2017. év*

5.666

6.979

950

660

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

B. Éves összes bevétel
ebből: támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

5.666

6.979

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6.784

7.694

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

6.051

6.977

K. Adózott eredmény

-1.118

-715

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
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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

0

0

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Nem

Nem

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

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Nem

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Nem

Nem

* Adatok ezer forintban.

Budapest, 2018. május 23.

Verseghi-Nagy Balázs
ügyvezető
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