Közhasznúsági melléklet
E FT
1. A szervezet azonosító adatai
név:
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft
székhely:
9027 Győr, Kiskútliget, vadaspark.
bejegyző határozat száma:
Cg 08-09-018045
nyilvántartási szám:
Cg 08-09-018045
képviselő neve:
Dr. Andréka György
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Növény-, állatkert működtetése, állategészségügyi ellátás
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
Növény-, állatkert működtetése, állategészségügyi ellátás
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
jogszabályhely:
CLXXXIX. törvény ,közművelődési tevékenység, oktatás,
természetvédelem , településtisztaság biztosítása
(gyepmesteri szolgáltatás )
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
0-99 év
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
178 877 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Kft. elsősorban állatkerti tevékenységgel foglalkozik, ami vadállatok bemutatását, zoopedagógiai nevelőmunkát, valamint
közösségi-művelődési tevékenységet jelent. A Kft. állategészségügyi feladatot folytat Győr város közigazgatási területén belül és
azokon a településeken, ahol erre vállalkozási szerződés megkötésével megbízták. Ezt a tevékenységi körét az Állategészségügyi
telep munkájának irányításán keresztül végzi.
A Kft egyik legfontosabb és egyben elengedhetetlen feladata az oktatás és a nevelés. A győri állatkert jelentős feladatokat lát el a
közoktatásban is: kihelyezett tanórák színhelye , a közép és felsőoktatási intézmények szakmai gyakorlati helye.

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

Felhasználás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Ügyvezető
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
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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
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]
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]
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