
(adatok ezer Ft-ban)

1. A szervezet azonosító adatai

név: IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám: Fl 35200

képviselő neve: Dr. Láng László rektor.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Főiskola az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény és a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény alapján végezte oktatási és kutatási tevékenységét. Intézményünk oktatási tevékenység
keretében felsőoktatási alapképzés, mesterképzés, szakképzés területén folytatott oktatást.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: oktatás

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
közfeladat, jogszabályhely: törvény

a közhasznú tevékenység célcsoportja: az intézménnyel jogviszonyban álló hallgatók

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1 669 fő hallgató

.•..
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése I Vagyonelem értéke I Felhasználás célja

az időszakban nem volt felhasznált vagyonelem

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

2015.01.01 - 2015.12.31. 2016.01.01 - 2016.12.31.

O C

6. Vezető tisztségviselöknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év Tárgyév
2015.01.01 - 2015.12.31. 2016.01.01 - 2016.12.31.

Rektor 12000 12000

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 12000 12000
összesen:



7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év Tárgyév
2015.01.01 - 2015.12.31. 2016.01.01 - 2016.12.31.

B. Éves összes bevétel 2506313 2182076

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti 95 78
felhasználásaról 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)] 2506218 2181998

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1892053 1873040

1. ebből személyi jellegű ráfordítás 639420 637042

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1892053 1873040

K. Adózott eredmény 614260 ~ 309036

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző O O
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)j2 >1.000.000,- Ft] Igen Nem

Ectv. 32. § (4jb) [Kl+K2 ~O] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) e) [(I1+I2-AI-A2)j(Hl+H2) ~O,25] Igen Nem

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(CI +C2)j (Gl +G2 )~O,02] Igen Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)j(Hl+H2) ~O,5] Igen Nem

Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)j2 ~10 fől Igen Nem

Budapest, 2017. február 28.


