Közhasznúsági melléklet 2017. év

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Y Vállalkozói Egyesület

székhely:

3300 Eger, Rózsa Károly utca 13.

bejegyző határozat száma:

Pk.60.126/2016/3

nyilvántartási szám:

10-02-0002769.

képviselő neve:

Lepres Dávid

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Eger város elindította az Egri Fiatal Vállalkozói Programot (FVP), amelynek lebonyolítója az
Y Vállalkozói Egyesület. Az FVP Több program elemből áll, melyek a vállalkozás minden
területét lefedik. Célja, hogy az ötlettel rendelkező, vállalkozni vágyó, vagy már jelenleg is jól
prosperáló vállalkozást működtető egri és térségi fiataloknak segítséget adjon vállalkozásuk
fejlesztéséhez. Ennek keretében az Eszterházy Károly Egyetemen létrehoztunk egy Fiatal
Vállalkozó Pontot, ahol közvetlenül tanácsokkal látjuk el a hozzánk forduló egyetemistákat.
Elindítottuk a mentorprogramot, melyen 7 egri fiatal vett részt, de jövőre szeretnénk ezt a
létszámot legalább 20 főre emelni.
Jelentősebb programunk a Fiatal Vállalkozói Napok, melyen több száz fiatal vett részt és
inspirálódott, ismert emberek előadásai kapcsán. BizLounge néven olyan programot
indítottunk el, melynek keretén belül 5 előadást szerveztünk. A meghívott előadók, vendégek,
mindannyian elismerést szereztek a saját területükön, így jó példát állítottak a fiatalok elé.
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Hátrányos helyzetű gyermekek
tehetséggondozása, táboroztatása és
képességeiknek fejlesztése valósult meg.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

-

-

-

-

-

-

Előző év

Tárgyév

-

-

-

-

-

-

Előző év (1)

Tárgyév (2)

-

-

-

-

-

-

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

0

6532

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

0

6532

H. Összes ráfordítás (kiadás)

0

6513

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

1665

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

19

K. Adózott eredmény

0

19

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

0

3

B. Éves összes bevétel
ebből:

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

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

Igen

Nem
Mutató teljesítése

Társadalmi támogatottság mutatói
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)/210 fő]

Igen

Nem

