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1. Számviteli beszámoló
A Kft a 2016-os évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót
készített, melynek főbb adatait a fenti táblázat tartalmazza.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben a Kft. 275.154 ezer Ft bevételként elszámolandó alapítói támogatást igényelt az önkormányzattól, melyből
266.520 ezer Ft 12.31-ig pénzügyileg realizálódott, míg 8.634 Ft a számviteli törvény előírásai szerint kiutalási igényként,
illetve igényelt támogatás visszaírásaként került elszámolásra.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A Kft. jegyzett tőkéje 30.000 ezer Ft. A tőketartalék 19.896 ezer Ft, ami az alapító által átadott követelések összegéből áll.
Az eredménytartalék 9.500 ezer Ft. A tárgyévi adózott eredmény 207 ezer Ft, a saját tőke így 59.603 ezer Ft.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
2016-ban a Kft cél szerinti juttatást nem nyújtott.
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
A Kft 2016-ban az alapítótól, Mezőtúr Város Önkormányzatától kapott a közhasznú tevékenység működésére támogatást a 2.
sz. pontban foglaltaknak megfelelően, míg közfoglalkozatás támogatása címén a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától
60.586 ezer Ft, nyári diákmunka támogatás 562 ezer Ft, GINOP bértámogatás címén 4.582 ezer Ft került jóváírásra. A
költségvetésből 1.995 ezer Ft-ot folyósítottak szakképzés támogatására.
6. Közhasznú gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Munkabér, 2015. évi prémium munkaviszony alapján
9 292 ezer Ft
Szgk. költségtérítés
746 ezer Ft
Felügyelő Bizottság tiszteletdíj
1 092 ezer Ft
Juttatás összesen ezer Ft
11 130 ezer Ft
7. A közhasznú tevékenység rövid bemutatása
A Kft 2016-ban Mezőtúr Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján az alábbi közfeladatokat
látta el:
- gyermek- és diákétkeztetés
- lakóingatlan és egyéb bérlemény kezelése
- önkormányzati intézmények karbantartása, takarítása
- oktatási intézmények működtetése
- városüzemeltetés
- strand és uszoda üzemeltetés
- komp üzemeltetés
- közfoglalkoztatás szervezése
- közérdekű munkavégzés szervezése
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