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Budapesti Természetbarát Sportszövetség
- Egyszerősített éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

- KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A szervezet rendelkezésére álló erıforrások

adatok ezer forintban, illetve %-ban

a)

b)

c)

A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság

adatok ezer forintban, illetve %-ban

a)

b)

c)

Keltezés: Budapest, 2014. április 14.
a szervezet vezetıje

(képviselıje)

P. H.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

9 297 9 805 9 551
100,00% 100,00%

9 551

 a közhasznú tevékenység fıbb eredményei: 214   program   34  km turistaút felfestése

 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A természetjáró szervezetek összefogása, a természetjárás feltételeinek javítása a turistautak karban tartásával, 
természetjáró programok szervezése, a természetjárók érdekeinek védelme 

 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § 
(4) 8.

 a közhasznú tevékenység célcsoportja: Fıvárosi lakosok

 a közhasznú tevékenységbıl részesülık 
létszáma:

9317   résztvevı a programokon, a turistautak minden használója

Tétel

1. közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, 
ráfordítások:
2. összes ráfordítás:

31

0,35%

9 297

8 7362. a Civil tv. 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel:
3. Az 1. pont szerinti összeg a 2. pont szerinti összeg %-ában:

15 fı 7,5 fı

9 805

TárgyévElızı év

0,00%

0

8 253

8 253

1. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegbıl kiutalt 
összeg (1%-os bevétel)

Két év átlaga

1. adózott eredmény (tárgyév és elızı év egybeszámított eredménye):
8 495
-2 113

A szervezet közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (éves 
átlagában) legalább segítı közérdekő önkéntes tevékenységet 
végzı személyek száma (a 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelıen)

0 fı

3. Az 1. pont szerinti összeg a 2. pont szerinti összeg %-ában: 100,00%

2. átlagos éves bevétel (tárgyév és elızı év átlaga)

2 9422 156

Tétel Elızı év Tárgyév

30,01%

 közhasznú tevékenység megnevezése: Sport

23,19%

1. személyi jellegő ráfordítás (kiadás) - a vezetı tisztségviselık juttatásainak 
figyelembevétele nélkül:
2. az összes ráfordítás (kiadás)
3. az 1. pont szerinti ráfordítás aránya a 2. pont szerinti ráfordításokból:

9 8059 297

8 7361. éves bevétel


