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1. Szervezet azonosító adatai

Név: Kormorán Kenu Egyesület   

Székhely: 9919 Csákánydoroszló, Vasút út 4.   

bejegyző határozat száma: Pk.60.109/2008.   

Megyei nyilvántartási szám: 200195 / 2009 ; országos: 345 / 2009   

képviselő neve: Bálint László   

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Alapcél szerinti tevékenységek:
− A Rába folyó természeti értékeinek, környezetének megismerése érdekében egyesületünk minden hónap utolsó vasárnapján nyílt 
evezéseket tartott, amikhez bárki csatlakozhatott.
− Környezetvédelem keretében egyesületünk 2013 évben is részt vett és rendezői szerepet vállalt a május hónapban megrendezett 
Rába takarításon
− az egyesületbe belépő gyermekek és fiatalok közösségi életre nevelése, fizikai és szellemi fejlődésük elősegítése valamint, 
sportolási és szabadidős foglalkozások biztosítása érdekében 2013. évben megtartotta egyesületünk falunapi programként a község 
határában található Vörös patakon –  immár  hagyományként  –, augusztus hónapban a több éve már megszokott Kormorán napon a 
korábbiaktól eltérően az egyéb programokat elhagyva egyesületünk tagjai vendégeikkel egy szűk körű, rendkívül élménydús és tanulságos  
evezést tartott; az evezésen részt vett vendégek egy része azóta tagfelvételét kérte egyesületünkbe

− 2013-ban is ott  voltak  egyesületünk tagjai az OTB versenyein; a 2012-es  évben első alkalommal  a szombathelyi  Weking 
egyesülettel  közösen megszervezett  Rábalapátolás elnevezésű versenyünk 2013-ban már az országos túrabajnokság részeként szerepelt,  
rendkívül sikeresen 

− 2013 évben két helyről  visszatérő  vendégevezőseink  –  Nagyalázsonyból  és  a  szentgotthárdi  Opel  cégből  –  mellett  újabb  
érdeklődők kóstoltak bele a „Kormorán túrák” világába

2013.évben egyesületünk rendezvényeire  1.629.471,-Ft-ot költött.  Rendezvényeinkről  rendszeresen tájékoztatjuk előzetesen és utólagos  
beszámolók útján is az érdeklődőket a helyi hírlevélben és weboldalunkon: www.kormorankenu.hu

Egyesületünk Közgyűlése 2013. novemberében döntött a közhasznúvá válásról; egyesületünk a törvényben előírt feltételeknek megfelelt;  
2013 éveben; közhasznú cél szerinti tevékenységet még nem végzett.

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:   

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke

Felhasználás 
célja

  

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (ezer 
forintban)

Tárgyév (ezer 
forintban)

Egyesületünk az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében túrákat, versenyt szervez; a 
rendelkezésére álló tárgyi eszközeit ezekhez a résztvevők rendelkezésére bocsátja 

  

2013-ben bevételeit felerészben az általa szervezett rendezvényeik költségeire fordítja; bevételeink 
nagyobb mértékben erre a célra nyert pályázatból voltak; nagyobb kiadás még a rendezvények 
lebonyolítására nyújtott tagi kölcsönök visszafizetése volt

317 1629

http://www.kormorankenu.hu/


6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

 0,-Ft 0,-Ft

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0,-Ft 0,-Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók: 

Alapadatok Előző év (1) 
(ezer forintban)

Tárgyév (2) 
(ezer forintban)

B. Éves összes bevétel 425 3548

ebből:   

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

110 107

D. közszolgáltatási bevétel 0,-Ft 0,-Ft

E. normatív támogatás 0,-Ft 0,-Ft

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0,-Ft 0,-Ft

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 315 3439

H. Összes ráfordítás (kiadás) 415 2984

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0,-Ft 0,-Ft

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0,-Ft 0,-Ft

K. Adózott eredmény 10 551

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0 fő 0 fő

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 Mutató teljesítése
 

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Nem


