Közhasznúsági melléklet 2012 évre
adatok ezer Ft-ban
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

ÖKO-PACK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

székhely: 1066. BUDAPEST TERÉZ KRT. 54.
bejegyző határozat száma: Cégjegyzékszám: 01-09-921220
nyilvántartási szám:
képviselő neve: TUBA ERZSÉBET
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az ÖKO-Pack Kft. 2012-es éve két időszakra bontható. A csomagolási termékdíjjal kapcsolatos jogszabályi változások
következtében 2012. 01.01-től az addigi koordinációs tevékenysége, és bevételi forrásai megszűntek. A még előző 2011-es
évet érintő koordinálói tevékenység kötelezettségei és pénzügyi elszámolásai 2012. 05.31-ig megtörténtek, 06.01-től
tekinthetünk egy új tevékenységi és elszámolási időszakot.
A Kft. már korábban is végzett szemléletformáló, környezeti oktató, nevelő, kiállítás szervező , és termékdíj tanácsadó
feladatai lettek a cég fő működési területei.
A környezetvédelem szemléletformálás, hulladék-gazdálkodás területén adtunk be pályázatokat, és így több feladat
végrehajtására is nyertünk forrásokat.
Ennek keretében a 2012-es évben projektvezetői tevékenységet vállaltunk, a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatával
/KÖTHÁLÓ/, az „Expedíciózz a Háztartásban” elnevezésű országos vidéki környezetnevelő kampányban.
Az Országos Hulladék-gazdálkodási Ügynökség /OHÜ/ megbízásából A Körforgó elnevezésű rendezvény sorozatán 19
helyszínen jelentünk meg a Hulladékból Termék/ HUTE/ kis Kiállítással. Az Európa Parlament megkeresésére a
„
túllövés” napjára a Tükörben a Világ /TAV/ kis kiállítást rendeztük meg Brüsszelben.
A piaci szektorból is számos megrendelésnek tettünk eleget, szerveztünk kiállításokat, játszóházakat családi napokra,
kutatók éjszakájára, céges rendezvényekre, köztük autóipari cégnek, szállodalánc tagjának és önkormányzatnak egyaránt.
3. A közhasznú tevékenység bemutatása
Hulladék-gazdálkodást, hasznosítást bemutató, szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését célzó kiállítások /HUTEKI/
megrendezése, bemutatása.
Az élővilágunk, környezetünk fenntarthatóságát bemutató szemléletformáló kiállítások/TAV/ megrendezése, bemutatása.
Ezekhez kapcsolódó előadások, konferenciák. oktatások szervezése, honlapok működtetése, ismeretterjesztő anyagok,
hírek megírása, terjesztése. Gyerekeknek környezeti nevelő célzatú játszóházak működtetése.
A célcsoport az egész lakosság. Iskolák, fiatalok, felnőttek.
Elsősorban Magyarországon, de európai szintű megjelenések is előfordulnak.
A tevékenységből részesülők száma: egy-egy kiállításon több ezer embert érünk el. A folyamatos hírlevelek,
sajtóközlemények, média megjelenések kapcsán pedig több százezer, akár milliós nagyságrendben tudjuk az embereket
megszólítani és gondolkodásukat a környezetvédelemre irányítani.
Eredmények: a visszajelzéseket figyelembe véve, sikeres, eredményes oktató, nevelő munka a lakosság környezeti
szemléletének pozitív változása érdekében.
Ezáltal a környezetvédelmi célok eredményes megvalósulásához való hozzájárulás.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
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Felhasznált vagyonelem megnevezése

Phazir műanyag azonosító
MiniPal röntgensprektométer
Tömörítőfej, konténerek

Vagyonelem
értéke

37 596
8 980
8 579

Felhasználás célja

hull. gyűjtés
szelektálás
szelekt.gyűjt.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Kötháló környezetvédelemre nevelő országos rendezvény
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére adott juttatás

Előző év

Tárgyév

0
794 113

6 640
0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

14 040
8 871
22 911

9 856
6 550
16 406

Előző év (1)

Tárgyév (2)

933 635
38 286
0

88 471
61 871
0

0
0
0
933 635
974 609
74 342
38 071
- 40 974
6 fő

0
0
0
88 471
126 514
57 550
112 534
- 38 043
12 fő

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Ügyvezető
FB tagok
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből: közhasznú tevékenység
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
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 (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

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

Igen

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]

Nem

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fQ]

Nem

Igen
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