Közhasznúsági melléklet
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján
Közhasznúsági melléklet

* Adatok ezer forintban

1. A szervezet azonosító adatai
név:
székhely:

Miskolci - Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.

bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:

05-09-017953

22198107-8532-571-05

képviselő neve:
Virág Gergely
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A képzőközpontban a szakképzésben résztvevő felnőttek és diákok a csúcstechnikát
képviselő gépekkel, berendezésekkel felszerelt laboratóriumokban részesülnek korszerű
képzésben a gépészet, az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokhoz tartozó
szakmákban. A képző központban folyó szakmai munka összehangolása.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
8532 Szakmai középfokú oktatás
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001 évi CI.tv.a
felnőttképzésről
a közhasznú tevékenység célcsoportja: A szakképzésben résztvevő felnőttek és
szakközépiskolai valamint szakiskolai tanulók
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 364 tanuló és 892 felnőtt
részesült képzésben a központi képzőhely laboratóriumaiban
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A tanulók megismerik a korszerű gépeket és technológiákat. Képzés végén sikeres OKJ
vizsgát tesznek
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

Előző év *

Tárgyév
(2)*

2 400

8 924

583

1 921

2 983

10 845

Előző év*

Tárgyév
(2)*

120 254

82 177

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

90 754

51 571

E. normatív támogatás

10 000

8 000

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

16 919

12 903

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Ügyvezető megbízási dij
megbízási dij szoc.ho
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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 581

9 703

H. Összes ráfordítás (kiadás)

103 299

95 805

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

41 531

48 211

102 308

94 693

15 871

-13 628

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

Mutató teljesítése

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

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

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

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Nem
Igen

Nem

