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Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Társaság neve:

Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú
Nonprofit Kft.
Röviden:
MISKOLCI FELNŐTTKÉPZŐ KÖZPONT
Székhelye:
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.
Adószáma:
22198107-2-05
Közhasznúsági besorolás: közhasznú
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztérium HEFOP 4.1.1 és 3.2.2
kapcsolódó pályázatának elnyerése után megalapította a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző
Központ Közhasznú Társaságot, majd név és tulajdonos váltással 2015.05.27-től Miskolci
Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft lett.

A tárgy évben végzett alapcél szerinti közhasznú fontosabb tevékenységek:
Vállalt feladataink:
- szakmai középfokú oktatás, gyakorlati oktatás a laboratóriumainkban
A Miskolci Szakképzési Centrum tanulói számára a Kft folyamatosan biztosítja a
csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit (szakmai középfokú
oktatás).
Az igénybevételére a tanév féléveinek a megkezdése előtt az intézményvezetők aktív
közreműködésével összeállításra került az órarend. A partnerintézmények eltérő intenzitással
használják ki a Kft laboratóriumait. Mindegyik iskola a saját tanműhelyében és külső
képzőhelyen végzi a gyakorlati alapképzést (a kft-ben erre nincs is lehetőség) és csak a
csúcstechnológiát igénylő gyakorlati képzésnek adunk helyet.
- felnőtt oktatás
A kormányhivatal Munkaügyi központja által meghirdetett és elnyert képzéseink
tekintettében a felnőttek szakmai oktatásán feltételeinek biztosítására, lehetőséget
adva a munkába való visszatéréshez, valamint a városi cégek felnőttképzési
igényeinek dolgozóik továbbképzése is cél.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A választott könyvvitel módja: kettős könyvvitel.
A Kft vállalkozási (gyártás, megmunkálás) tevékenysége miatt társasági adófizetési
kötelezettsége nem, iparűzési adófizetési kötelezettsége viszont keletkezett.

2017-ben a felnőttképzés területén az államilag finanszírozott képzések száma drasztikusan
csökkent, így ilyen formában 5 képzés valósult meg. Vállalati illetve egyéni résztvevők
tanfolyamainak száma vizsgáztatással együtt 56 volt. Az oktatási célú terembérletek száma az
előző évhez képest némileg növekedett.
A főállású alkalmazottak száma az évvégén 9 fő (ügyvezető, stratégiai igazgató, pénzügyi
előadó, képzési előadó, koordinátor, adminisztrátor 2 fő, takarító, portás) + 3 fő közcélú
alkalmazott. A Kft. munkájában megbízási szerződéssel vesz részt 3 fő felügyelő bizottsági
tag.
A képzésekben óraadóként foglalkoztatottak száma változó átlagban 5-10 fő.
A Forgács Antal utcai ingatlan folyamatos karbantartása gyakorlati képzési tevékenység és
vizsgaesemények megrendezését teszi lehetővé számunkra, emellett az oktató járműveink
elhelyezését is szolgálja. Ugyanakkor ennek fenntartása továbbra is jelentős terhet jelent a
vállalkozás számára.
A Kft mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében a működés biztonságára.
Szervezet közhasznú tevékenysége során felmerült költségek:
- Anyagköltségek:
A Kft nyomtatvány, irodaszer beszerzésre fordított kiadásokat a minimálisra csökkentette.
A felnőtt képzéshez szükséges anyagok nagyságrendje nőtt. Az épület takarításához
használt tisztítószerek közül csak a legalapvetőbb szerek és fertőtlenítő kerültek
megvásárlásra.
A használat során meghibásodott, megrongálódott berendezések javításához különféle
karbantartási anyagok kerültek beszerzésre (klf. csavar, izzó, zár egyéb alkatrész).
- Igénybe vett szolgáltatások költségek:
A rezsiköltségek melyek a Kft működéséhez nélkülözhetetlenek. Posta-, telefon-, hirdetés,
oktatás és továbbképzés-, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások költsége,
vagyonvédelem, lift, működtetése, karbantartása, javítása. Az épületbiztosítás
elengedhetetlen kiadás egy ilyen nagy értékű géppark mellett. Ügyviteli szoftverkövetés,
frissítés, jogi szolgáltatás. A nyilvánosság tájékoztatása inkább az internet segítségével a
honlapon történt, kis mértékben a médián keresztül. A felnőttképzéssel kapcsolatos
szolgáltatások is itt jelennek meg. A klf. szakmai szolgáltatások (munka és tűzvédelem,
tűzjelző rendszer felülvizsgálata, könyvvizsgálat), közreműködés költsége.
- Útiköltségek:
Belföldi kiküldetés: Továbbképzések és a felnőttképzés külsőhelyszínen való bonyolítása
miatt felmerülő költség és a vizsgákhoz kapcsolódó útiköltség.
- Egyéb szolgáltatás igénybevétele:
Bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek..
Hatósági díjak.

- Bérköltség, bérjárulék
A fő állású és megbízásos jogviszonyú munkatársak, a FEB tagok, a felnőttképzésben
részt vevő óraadók járandósága és annak közterhei kerülnek kimutatásra.

Bevételek alakulása 2017-ban:
1. Közhasznú célú működésre kapott működési támogatás:
Miskolc MJV Önkormányzata
Bértámogatás

(az adatok e Ft-ban)
12 742
8 000
4 742

2.Pályázati úton elnyert támogatás (értékcsökkenéssel egyező összeg)
HEFOP 4.1.1
Szakképzési hozzájárulás
3. Közhasznú tevékenység bevétel (képzés)
Építőgép kezelő + hatósági vizsgáztatás
Elsősegélynyújtás, tűzvédelmi vizsga
Szerszámkészítő
Villanyszerelő,
Autógáz biztonsági szaktanfolyam
Kisgép kezelő, Szerszámkészítő
4. Kiegészítő tevékenység bevétele:(Értékesítés nettó árbevétele)
Bérleti díj
Megmunkálás
Műszaki vizsgálatok árbevétele
Egyéb szolgáltatások bevétele
5. Pénzügyi műveletek bevétele
Kamatbevétel, folyószámlán
6. Egyéb bevétel
Kapott késedelmi kamat
Egyéb bevételek
Bevételek összesen:

8 160
6 079
2 081
51 570
31 171
3 205
2 739
4 500
9 439
516

9 570
1 479
3 379
4 709
3
31
31
104
1
103
82 177

Költségek, ráfordítások alakulása 2017 –ben:
(az adatok e Ft-ban)
Közhasznú tevékenység
1. Anyag jellegű ráfordítás:

35 339

2. Személyi jellegű ráfordítás

47 648

a. ebből munkabér
b. Közcélú foglalkoztatás
c. megbízási díj
d. egyéb személyi jellegű kifizetés
e. bérjárulék

21 261
2 438
15 725
773
7 451

3. Értékcsökkenés

10 706

4. Egyéb ráfordítás

1 000

5. Pénzügyi művelet ráfordítása

0

6. Rendkívüli ráfordítás

0

7. Költségek, ráfordítások összesen:

94 693

vállalkozási tevékenység ráfordításai (kiegészítő tevékenység)
8.Anyag jellegű ráfordítás:
9. Személyi jellegű ráfordítás
a. Megbízási díj

549
563
470

b. Megbízási dij járulék

93

10. Értékcsökkenés
11. Egyéb ráfordítás
12. Pénzügyi művelet ráfordítása
13. Rendkívüli ráfordítás

0
0
0
0

14. Költségek, ráfordítások összesen:
Költségek, ráfordítások összesen:

1 112
95 805

Egyéb kiegészítések
Kimutatás a kapott támogatásról:
adatok ezer Ft-ban
Tárgyévi
Tárgyévi
felhasználás felhasználás
felhalmozási működési

Kapott
támogatás
időpontja

Célja

Összege
eFt

Miskolc MJV
Önkormányzati
támogatás

2017

Működési
költség

8 000

0

8 000

BAZ m.Munkaügyi
Központ

2017

Bértámogatás

4 742

0

4 742

Összesen:

12 742

0

12 742

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző
Tárgyévi
évi
összeg
összeg
2017
2016

Változás
%
növ.

megjegyzés

eFt
csök.

Saját tőke

27 807

14 179

0

Induló tőke

3 100

3 100

0

0

Tőkeváltozás

8 836

24 707

279,62

0

Tárgyévi eredmény

15 871

-13 628

0

50,99

növ.

csök.

0

13 628

0

0

15 871
0

0
-29 499

Kimutatás a célszerinti juttatásokról
2017. évben társaságunknál célszerinti juttatás nem történt.
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Ügyvezető: 1 fő
Bruttó megbízási díj:
8 924 e Ft
Egyéb juttatás:
0 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:
1 921 e Ft
Kimutatás a foglalkoztatottaknak nyújtott juttatásokról
Foglalkoztatottak:
Bruttó munkabér:
23 100 e Ft
Betegszabadság:
117 e Ft
Táppénz:
0 e Ft
Egyéb juttatás:
654 e Ft
Szociális hozzájárulási adó:
7 431 e Ft

Miskolc, 2018. május 02.

Virág Gergely
ügyvezető igazgató

