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3. Közhasznúsági melléklet

1' Köáasznú szervezet azonosító adatai 
,

név: l Budapest Esély Nonprofit Kft

székhely: 1084 Budapest Ór u. 5-7

b ej e gy ző határ o zat száma'. 0r -14-000068/14

tyilvántartási szám:

iépviselő neve: Pirisi Károly

l. Tárgyévben végzeÍt alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése

<özhasznú tevékenységhez kapcso1ódó közfe1adat, jogszabályhely:

l991 .évi VI.tv 8 $(4)' 1993. évi III.tv 37 lC
s(9),2003. évi CXXV. tv 31.$ (I,4,6),2000.
5vi XLIII. tv alapján a 43l20|0.(IY.23) FVM
rendelet 2 $(1) bekezdés d) pontja és ugyan-
ozen rendelet a parlagfii elleni védekezés
végrehajtásanak egyes feIadataira vonatkozó
olőírás

r közhasznú tevékenység cé1csoportj a: haj léktalan személyek, tartósan munkanélktili
személyek, egyéb hátrányos helyzetű csopor-
tok (roma fiatalok, kisgyerekes személyek,

stb.)

r közhasznú tevékenységb ő l részesül ők |étszáma'. 4623 fő (kozvetlenül részesülo)

r közhasznú tevékenység főbb eredményeí: személyre szabott, komplex munkaerő-piaci
szolgáltatáscsomag biztosítása; egyéni és

csopor1os mentorálás; álláskeresést támogató
tréningek és klubok biáosítása; szociális és

egészségügyi szakemberek által nffitott se-

gítség biáosítása; egyéni fejlesáés és pálya-
tanácsadás biáosítása; munkahelyi és telepü-
lési esélyegyenlőségge1 kapcsolatos képzés
és tanácsadás l3 db képzéseinken összesen

mintegy 240 fó vett részt; teleptilési esély-
egyenlőségi program monitori j elentése,

Elektronikus tanácsadási szolgáltatásunkat e-

mailben 12 szewezet vette igénybe esély-
egyenlőség és foglalkoztatás ügyben.

. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhaszná1ás cé1.ia

5' Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti j uttatás megnevezése F.lőző év Tárgyév
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5. Y ezető tisáségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előzo év (1) Tárgyév (2)

ügyvezetó igazgató 8 152 8 010

)rogramiroda vezető. igazgató helyettes 6 082 6 039

gazdasági v ezető, igazgató h elyettes 6 579 6 204

4.. Vezetó tisztségviselóknek nyújtott juttatás összesen: 20 813 20 253

7. Közhasznú j ogállrís megál l apításához szükséges mutatók

A.lapadatok Elózó év (l ) Tárgyév (2)

J. Eves összes bevétel 619',182 396 849

:bből:

J. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adóző rendelkezése
;zerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény aÍapján átutalt ösz-
izeE

0 0

). közszolgáltatási bevétel 171 207 380 143

E. normatív támogatás 0 0

F' az Európai UniÓ strukfurális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyujtott
támogatás

51 90r l0 523

3' Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 396 300 390 666

l. osszes ráfordítás (kiadás) 607 470 390 940

' ebból személyi jellegű ráfordítás 464 986 331 845

. Közhasznú tevékenység ráfordításai s89 282 59 095

. Adózott eredmény n 833 289

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző szemé|yek száma (a kcizérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
jvi LXXXVIII. törvénynek megfele1óen)

10

]rofonás-el látottság mutatÓ i Mutató teljesítése

Ectv. 32. $ (4) a) [(81+82)12>1.000.000,- Ft] Igen lgen

Ectv. 32. $ (4) b) [K1+K2>0] nem igen

tctv. 32. $ (4) c) [(r r +r2-A l -A2) I (Ht +H2)>0,2s] Igen rgen

f arsadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

lctv. 32. $ (5) a) [(Cl+C2y(G1+G2)>0,02] Igen nem

)ctv.32. $ (5) b) [(Jl+J2y(H1+H2)>0,5] Igen Igen

]ctv.32. $ (5) c) Í(L1+L2)l2>l0 fől Igen nem
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