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1. A szervezet alapadatai

Elnevezése: VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő
Nonprofit Kft

Képviselő: Palásti Katalin ügyvezető

Székhely: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.

Cégjegyzék száma: 13-09-128718

Adószám: 20290557-2-13

Statisztikai számjele: 20290557-8690-572-13

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

A szervezet fő tevékenysége: egyéb humán-egészségügyi ellátás



2. Számviteli beszámoló - egyszerűsített mérleg,
könyvvizsgálói jelentés
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Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: "VÉDESE" Nonprofit Kft

2628454076A vállalkozás címe, telefonszáma: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.

2013.01.01.-2013.12.31.
közötti időszakról szóló

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Kelt: Pécel, 2014.május 23.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Cégjegyzék száma

"VEDESE" Nonprofit Kft
"A" MERLEG Eszközök (aktívák)

2013.01.01.-2013.12.31.

Sor-
A tétel megnevezése 2012.

Előző éveek) 2013.
szám módosításai

A B C D E
l. A. BEFEKTETETTESZKÖZÖK (02.+04.+06. sor) 216739 206904

2. 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 97 54

3. Ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése
4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 216642 206850
5. Ebből: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
6. m. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - -

7. Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8. B. FORGÓESZKÖZÖK (09.+10.+11.+12. sor) 29772 25092
9. 1. KÉSZLETEK 2752 2367

10. II. KÖVETELÉSEK 24882 20569
ll. m. ÉRTÉKPAPÍROK - -

lZ. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 138 2156

13. c. AKTív IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 103 101

adatok eFt-ban

~~ __ ~E~S~Z~K~b~'z~b~'K~(~A~K~T~ÍV~Á~K~)~b~'S~S~Z~E~S~E~N~(~0~1~.+~0~8~.~+~1~3~s~o~r~)~ 2~4~6~6~1_4 ~2~3~2~0~9~7_

Kelt: Pécel, 2014.május 23. 1~·
a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Cégjegyzék száma

"VEDESElI Nonprofit Kft
"A" MERLEG Források (passzívák)

2013.01.01.-2013.12.31.

Sor-
A tétel megnevezése 2012.

Előző év(ek) 2013.
szám módosításai

A B C D E
15. D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 9047 2052
16. I. JEGYZETT TŐKE 3000 3000
17. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) - -

19. m. TŐKETARTALÉK - -
20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 45090 6047
210 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - -

22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - -
23, VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 39043 - 6995
24. E. CÉLTARTALÉKOK - -
25. F. KÖTELEZETTSÉGEK (26.+27.+28. sor) 80506 82236
26. 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - -
27. II, HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 64400 66400
28. Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 16106 15836
29. G. PAsszív IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 157061 147809

adatok eFt-ban

~ FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 246614 232097

Kelt: Pécel, 2014.május 23,
a vállalkozás vezetője

(képvisel ője)
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"VÉDESE" Nonprofit Kft
"A" EREDMENYKIMUTATAS

(összköltség eljárással)
2013.01.01.-2013.12.31.

Sor- A tétel megnevezése 2012.
Előző évek

2013.
szám módosításai

A B C D E
1. Értékesítés nettó árbevétele 134376 156599

II. Aktivált saját teljesítmények értéke - 325 - 115

III. Egyéb bevételek 85200 73027

Ebből: visszaírt értékvesztés

IV. Anyagjellegű ráforditások 94766 90031

V. Személyi jellegű ráfordítások 139167 129783
VI. Értékcsökkenési leírás 20001 16116

VII. Egyéb ráfordítások 4360 576

Ebből: értékvesztés

A.
UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (1.+/- - 39043 - 6995
II.+lII.-IV.-V.-VI.-VII. )

VIlI. Pénzügyi műveletek bevételei - -
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai - -
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) - -
C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY 39043 69951(+ I-A.+ I-B.) - -
X. Rendkívüli bevételek - -
XI. Rendkívüli ráfordítások - -
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XL) - -
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) - 39043 - 6995

XII. Adófizetési kötelezettség - -

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.) - 39043 - 6995

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 39043 - 6995

adatok eFt-ban

Kelt: Pécel, 2014.május 23.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)



Statisztikai számjel

Cégjegyzékszám: 13-09-128718

Az egyéb szerveztet megnevezése: VÉDESE Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV adatok eFt-ban

Előző
Sor-

A tétel megnevezése Előző év
évek

Tárgyévszám módosítá
sal

1. A. OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETEL 179467 177 142
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 70291 64531
3. a) alapítótói
4. b) központi költségvetéstől 70291 64531
5. c) helyi önkormányzattói
6. d) társadalombiztosítótól

7. e) egyéb, ebből 1% ...............

8. 2.Pályázati úton elnyert támogatás 2879
9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 94268 104 115
10. 4. Tagdíjból származó bevétel
11. 5. Egyéb bevétel 12029 8496
12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 40109 52484
13. e. Osszes bevétel (A+B) 219576 229626
14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 177110 184524
15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 70278 70829
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 93595 101 009
17. 3. Ertékcsökkenési leírás 10 881 12248
18. 4. Egyéb ráfordítások 2356 438
19. 5. Pénzügyi müveletek ráfordításai
20. 6. Rendkívüli ráfordítások
21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 81 509 52097
22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 24813 19317
23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 45572 28774
24. 3.Ertékcsökkenési leírás 9120 3 868
25. 4. Egyéb ráfordítások 2004 138
26. 5. Pénzügyi müveletek ráfordításai
27. 6. Rendkívüli ráfordítások

Keltezés: Pécel, 2014. május 23.

az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)



Statisztikai számjel

Cégjegyzékszám: 13-09-128718

Az egyéb szerveztet megnevezése: VÉDESE Nonprofit Kft.
Az egyéb szervezet címe: 2119 Péce1, Pihenő u. 2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB
SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV adatok eFt-ban

Előző
Sor- A tétel megnevezése Előző év évek Tárgyévszám módosítás

ai

28. F. Osszes ráfordítás (D+E) 258619 236621
29. G. Adózás elötti eredmény (B-E) -39 043 -6995
30. H. Adófizetési kötelezettség O O
31. 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -41 400 387
32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2357 -7382

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33. A. Személyi jellegű ráfordítások
34. 1. Bérköltség 99012
35. ebből: - megbízási díjak O
36. -tiszteletdíjak O
37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések II 840
38. 3. Béljárulékok 18931
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások O
40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás O
41. D. Továbbutalt támogatás O

Keltezés: Pécel, 2014. május 23.
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Statisztikai számjel

13-09-128718
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: "VÉDESE" Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma. 2119 Pécel, Pihenő u. 2. 2628454076

2013.01.01.-2013.12.31.
közötti időszakról szóló

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Kelt: Pécel, 2014.május 23.

I. Általános adatol(

1. A "VÉDESE" Nonprofit Kft Magyarországon bejegyzett társaság ( a továbbiakban: Társaság). A cégbírósági bejegyzése a eg: 13-
09-128718 bejegyzési számon megtörtént.

2. Alapító okirat kelte: 1997. március 8.
A Társaság cégformája: Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság

Közhasznú szervezet

3. A Társaság címe: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.
A társaság fióktelepe: 2117 Isaszeg, Nap u. 2/b.

4. Tulajdonosi szerkezet:

Tulajdonos

Neve
Tul-í. hányad

Egymást Segítő Egyesület 50%
FENY -ESE Szociális Központ Alapítvány 50%

A tárgyévben a tulajdonosok nevében és szerkezetében nem történt változás.

5. A Társaság ügyvezetője:
Név: Palásti Katalin
Cím: 2100 Gödöllő, Tavaszrnezö ll. 13.
Év közben ügyvezető váltás történt, az előző ügyvezető neve: Keresztes Sándorné

6. A Társaság fő tevékenységi köre: Egyéb human-egészségügyi ellátás

Il. Számviteli politika, alkalmazott értékelési eljárások és módszerek

A. Meghatározó számviteli elvek összefoglalása:
A Társaság által a mérlegbeszámoló elkészítése során használt eljárások, értékelési elvek és számviteli módszerek minden
lényeges pontban megfelelnek a 2000. évi C. Számviteli törvényben (továbbiakban: "sztv."), illetve módosításaiban foglaltaknak.
Az sztv. 88 § (4) bekezdésének élielmében a következőkben részletezzük a Társaságunknál a tárgy időszakban alkalmazott

1. Az év végi beszámoló közzétételi határideje minden gazdasági év fordulónapját követő ISO. Nap.

2. A Társaság üzleti éve a tárgyévben is és az előző évben is azonos a naptári évvel.

3. A mérlegkészítés időpontjául a Társaság a tárgyidőszakot követő év február 28.-átjelölte ki. Ezen időpontig a vállalkozás
tudomására jutott információkat a rnérlegbeszámoló tényleges értékben tartalmazza.

4. A Társaság a számviteli elszámolásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint készíti el. A számviteli törvény l.sz, melléklete
szerinti mérlegsémák közül az "A" változatot választotta. Az eredménykimutatást összköltség eljárással készíti el. A számviteli
törvény 2. sz. rnelléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatot választotta. A Társaság nem élt a sztv. adta
lehetőséggel a mellékletekben közölt mérleg és eredménykimutatás-sémák tételei nek bővítésére és összevonására vonatkozóan.

5. A társaság könyveit I-IUF-ban vezeti.

6. Az amortizáció elszárnolásánál az eszközök hasznos élettartama alapján meghatározott amortizációs kulcsokat alkalmaztuk az
Sztv.-ben rögzitett korlátok figyelembe vételéveI.



7. A Társaság az alábbiakban határozza meg a lényeges ésjelentős hiba mértékét:
Jelentős a hiba, ha az adott évet érintően megállapított hibák és hibahatások eredményt és saját tőkét érintő együttes összege
meghaladja a mérlegföösszeg 2 %-át, ha a mérlegfóösszeg 2 %-a nagyobb, mint 500 millió forint, akkor az 500 millió forintot.
Lényeges hatású a hiba, ha az megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kirnutatott
saját töke legalább 20 %-kal változik.

B. Befektetett eszközök értékelése

A társaság a befektetett eszközöket beszerzési áron értékeli, A Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével a tárgyi
eszközök amortizációjanak elszámolásakor az alábbi módszereket választotta:

• Az amortizációt a használati idő függvényében, a Számviteli Törvény szerinti beszerzési értéket figyelembe véve
• A leírási módszerek közül a bruttó értéken alapuló, lineáris időarányos költségelszámolást alkalmazza.
• Az értékcsökkenést évente számolja el a Társaság

• Az 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, abeszerzéskor
számolja el a Társaság, mint terv szerinti értékcsökkenést,

A Társaság értékhelyesbítést nem számolt el a tárgyi eszközökre vonatkozóan.

Tárgyi eszközök értékadatainak alakulása

Megnevezés Bruttó érték Ertékcsökkenési leírás Nettó érték
2012. év 2013. év 2012. év 2013.év 2012. év 2013. év

Vagyoni értékű jog 270 270 173 216 97 54
Szellemi termékek 1066 1066 1066 1066 ° O
Ingatlanok 223057 225 165 31 543 38 III 191514 187054
Müszaki berendezések 40405 40405 32698 36538 7707 3867
Egyéb berendezések 50487 54462 33066 38533 17421 15929
Osszesen 315285 321 368 98546 114464 216739 206904

C. Forgóeszkőzől< értékelése

Megnevezés 2012. 2013. Változás %

Készletek 2752 2367 86,01%
Követelések 24882 20569 82,67%
Értékpapírok O O 0,00%
Pénzeszközök 2 138 2 156 100,84%
Összesen 29772 25092 84,28%

A követelések mérlegfordulónapi állománya a következő:
adatok eFt-ban

Megnevezés 2012. 2013. Változás %

Belföldi vevőkövetelések 8482 14490 170,83%
Külföldi vevőkövetelések O ° 0,00
Követelésck kapcsolt vállalkozással szemben O ° 0,00
Váltókövetelések O O 0,00
Egyéb követelések 16400 6079 37,07%
Követelések Összesen: 24882 20569 82,67%

Az egyéb követelések között munkavállalókkal kapcsolatos követelések, megváltozott munkaképességű dolgozók támogatás
kiutalási igény és berendezés kauciója szerepel.

A Társaság a tárgy idöszak folyamán követelésekre nem számolt el értékvesztést.

A Társaság az éves beszámoló fordulónapján nem rendelkezett kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésekkel.

2. Értékpapírok
A Társaság az üzleti év fordúlónapján rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett.



3. Pénzeszközök

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján a következő pénzeszközökkel rendelkezett:

adatok eFt-ban

Megnevezés 2012. 2013. Változás %

Pénztár, cselekek 1212 1907 157,34%
Bankbetétek 926 249 26,89%
Pénzeszközök Összesen: 2138 2156 100,84%

D. Alüív időbeli elhatárolások

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján aktív időbeli elhatárolásként gépjármű biztosítási díjat mutat ki.

E. Saját tőke értékelése

A Társaság tőkeszerkezete a tárgyidőszak fordulonapján a következőképpen alakult:

Megnevezés 2012. 2013. Változás %

JEGYZETT TÖKE 3000 3000 100,00%
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) O O 0,00%
TŐKETARTALÉK O O 0,00%
EREDMÉNYT ART ALÉK 45090 6047 13,41%
LEKÖTÖTT TARTALÉK O O 0,00%
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK O O 0,00%
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -39043 -6995 17,92%
Saját Tőke Összesen: 9047 2052 22,68%

adatok ef't-ban

A Társaság jegyzett tőkéjenek összege a tárgyidőszak folyamán nem változott.

F. Céltartalékok

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján celtartalékot nem képzett

G. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján alapítótói kapott 58 500 eFt fejlesztési és 7 900 eFt működési
hitellel rendelkezett.
A Társaság az éves beszámoló fordulonapján nem rendelkezett kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hosszú lejáratú
köteíezettségekkel.



H. Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján a következő rövid-lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett:

Megnevezés 2012. 2013. Változás %

Rövid lejáratú kölcsönök O 2000 0,00%
ebből hosszú kölcsönökből átsorolt össze Kek O O 0,00%

Rövid lejáratú hitelek O O 0,00%
ebből hosszú hitelekből átsorolt asszegele 0,00%

vevötöl kapott előlegek 99 3 0,00%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók) 2254 3512 155,81%
Váltótartozások O O 0,00%

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben
O ° 0,00%

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-
sal sz. O O 0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 13753 10321 75,05%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 16106 15836 98,32%

adatok eFt-ban

A rövid lejáratú egyéb kötelezettségek között áthúzódó adókötelezettségek és munkabérfizetések szerepelnek.
A Társaság az éves beszámoló fordulónapján nem rendelkezett kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid-lejáratú
kötelezettségekkel.

1. Passzív Időbeli Elhatárolások

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján a következő passzív időbeli elhatárolásokkal rendelkezett:

Megnevezés 2012. 2013. Változás %

Bevételek passzív időbeli elhatárolása O O 0,00%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1655 382 23,08%
Halasztott bevételek 155406 147427 0,00%
Passzív időbeli elhatárolások Összesen: 157061 147809 94,11%

adatok eFt-ban

A költségek között közüzemi díj és könyvvizsgálói díj elhatárolása szerepel.
Halasztott bevételben a korábbi években kapott támogatásból megvalósított eszközbeszerzések még el nem számolt értéke szerepel.

J. Értékesítés Nettó Árbevétele

A Társaság értékesítésének nettó árbevétele a következőképpen alakult a tárgyidőszak folyamán:

adatok eFt-ban

Megnevezés 2012. 2013. Változás %

Belföldi éliékesítés nettó árbevétele 134376 156599 116,54%
Export értékesítés nettó árbevétele ° O 0,00%
Ertékesítés nettó árbevétele összesen: 134376 156599 116,54%

Az árbevételből 104 115 eFt közhasznú tevékenységböl származik, ez az összes árbevétel 66 %-a.
A Társaságnak a tárgyidőszak folyamán nem keletkezett kapcsolt vállalkozásokkal szemben értékesítésből származó árbevétele.



K. Egyéb BevételeI< és Ráfordításol< részletezése

Az egyéb bevételek értéke 73027 eFt, amely a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottakra kapott támogatás és korábbi fejles
megvalósult eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírásával azonos összegű visszavezetés elhatárolás ból.
A Társaságnak a tárgyidőszak folyamán nem keletkezett kapcsolt vállalkozásokkal szemben egyéb bevétele.
A Társaságnak a tárgyidöszak folyamán nem keletkezett kapcsolt vállalkozásokkal szemben egyéb ráfordítása.

L. Pénzügyi és rendidvüIi eredmény részletezése

A Társaságnak a tárgyidőszak folyamán pénzügyi ésrendkívüli bevétele nem keletkezett.
A Társaságnak a tárgy idöszak folyamán pénzügyi és rendkivüli ráfordítása nem keletkezett.

Társasági adó fizetési kötelézettsége a Társaságnak nincs.

M. Egyéb tájékoztató jellegű adatol<

- A Társaság vezető tisztségviselői, az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjai a tárgyidőszak folyamán tevékenységükért
tiszteletdíj juttatásában nem részesültek.

- A Társaság vezető tisztségviselői, az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjai a tárgyidőszak folyamán előleget. kölcsönt nem
kaptak.

N. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi elemzés

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatására a következö mutatókat használja a Társaság:

Megnevezés 2012. 2013. Változás %

Tárgyi eszközök aránya (Tárgyi
eszközök/Mérlegfőösszeg) 0,88 0,89 101,45%
Forgó eszközök aránya (Forgó
eszközök/Mérlegfőösszeg) 0,12 0,11 89,55%
Saját tőke arány (Saját tőke/rnérlegfőösszea) 0,04 0,01 24,10%
Idegen források aránya (Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg) 0,33 0,35 108,54%
Likviditási mutató L
((követelések+értékpapírok+pénzeszközök)/rövid- 1,68 1,44 85,54%
Likviditási gyorsráta (pénzeszközök/rövid-lejáratú
kötelezettségek) 0,13 0,14 102,56%
Forgalomra vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás

előtti eredmény/Összes bevétel) -0,18 -0,04 25,14%
Eszközökre vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás
előtti eredmény/Összes eszköz) -0,16 -0,03 19,04%
Saját tőkére vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás
elötti eredmény/Saját töke) -4,32 -3,41 78,99%

Pécel, 2014. május 23.
f\l~'

Palásti Katalin
ügyvezető
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Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

j"VÉDESE" Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Település: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIID Irányítószám: DDDD
Közterület neve: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDITDJJO

Iutca [ Házszám: ~DDDDDDD Épület: DDDD Lépcsőház: DDDD
A':-':"jtÓc..c..:.: -=D=D=D='D

1.3 Bejegyző határozat száma: @J@[J@]~[j@J~~0@J~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1.4 Nyilvántartási szám: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1.5 Képviselő neve: El~QJ~~~[i]D~~~~QJ[i]BDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
OOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Közterület jellege:

Emelet: ODO

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A "'VEDESE"' N.kft célja a togyatékkal, károsod'ottsá~mal élő és Inegv,áhozo,tt mtmkaképes:s.égíi €Inberek
Ersélyegyen Ioségéll ek, tartós fo 9 lalkoztatás.ának, társad al mi 1nteg rációjánakel6s'eg itésie védett !'ll!J11kahoely~
környez etb en. A "védett" munkakörnyez etbőt ki leh,et lépni a versenyszférába, ·ehhez nyújt segítséget
szervez etünk. A vá!1'OZÓgaulasági kö,röfrnények között is a müködésí IJiztonsclg megorzése, a rnunkahelyek
meqtartésa. Társaságunknál a dolqnzé rnunkaviszonyban tanulja meg a Ietkínátt és a. felmért kép.ességeinek
rnegf,el,elö munkatevékenyséqeket, betanító képzésben rész'esül, támogatást kap munka meHettí ezakképzés
rnegszerzé:séhez. Rehahmtásibs fogl:alko,ztatási munkakörelnk: f,ehabilitáci,ó,g S1egédlgcmdoz6, szeméíyi
segítő, sz oclál+s intézményi takarító, mnsodai higiénés munkatárs, konynat kis,egítő,textilipari kisegílŐ,
kerti -es udvari munkatára, portás.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IRehabilitációs foglalkoztatás [
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11998. évi 26. tv 15.§ a fogyatékos I

Iszemélyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról I
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: !megváltozott munkaképességű emberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesü lők létszáma: 163 [
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Megvá:lt-oz,ottrnunkakép'ességü ,ernbereknek biztosjtcttu nk rnu nkal'ehelO-S1ég,et renabi litációs
fo.g lal koztatás keretéb ell.

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2014.05.21 11.06.54



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsáqi melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

I"VÉDESE" Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Település: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOIIIIJ Irányítószám: 0000
Közterület neve: DDDDDDODDDDDDDDODDDDDDDOITIJOJD
Közterület jellege: lutca [ Házszám: 0DDDDDDD Épület: 0000 Lépcsőház: DDDD
Emelet: DDD Ajtó: DDDD
1.3 Bejegyző határozat száma: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1.4 Nyilvántartási szám: DDODDODDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDD
1.5 Képviselő neve: El~ITl~~[!]OJO~~[!]~OJ[D~DDODDDDOOOODOOOOOOODDODOO
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDOODDDODDOODOOOODOOD

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szerv,ezetlink a székhelyén és üsas:zegi teiephelyén is biz~lJ'sítszakorvosi ellátást reh,aiJil itáci6s és ápoló
orthonhan élők számára. Egyéb humán-egészségügyi t.e.vékenys:ég keretében - orvo.sí javasiatra -
gyógytorna, gyógymasszás, fizikoterápia és hidrü'~eráp,ia kezelést végez. PI. egy~egy rnütét után a nálunk
örténö sikeres rehabilitáció után az ellátottújrar hazatérhet, otthonéban eltudja látni magát. lNapi rerid azeres

gomlozásra szoruló idős emberek es etén a fizikai erönlét me.gtartásában, az életminöség [avítésában
nagyon tontos szerepe van a reneszeres kezelésnek, rnoz'g,atás,Qknak.A testi fi;zikai áll,apot mellett a
mentálrs köz érzetre is jótékonyan hatnak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IEgészségügyi rehabilitáció~~~~~~==============~3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: \1997. évi 154. évi törvény az

legészségügyről 35.§ 2.e.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: lidősek, fogyatékkal élők~~~========~-------------3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1220
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: --'--------

tdös, bete'9 és fogyatékkal 'el,c;.ernberek é!'etminoségél1ek javítása.

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2014.05.21 11.06.54



Országos Bírósági Hivatal
-----------------------------------------------------------------~

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

I"VÉDESE" Nonprofit Kft

L _
1.2 Székhely

Település: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD[]]]]]] Irányítószám: 0000
Közterület neve: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIJ[}
Közterület jellege: lutca I Házszám: ~DDDDDDD Épület: 0000 Lépcsőház: 0000
Emelet: ODO Ajtó: 0000
1.3 Bejegyző határozat száma: 00000000000000000000000000000000000
1.4 Nyilvántartási szám: 00000000000000000000000000000000000
1.5 Képviselő neve: ~~ITl~~[!]OJD~~~~ITlOJ~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOD
00000000000000000000000000000000000000000000000000

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szodális ,eUátásokban '- idő'sek, f.o'9yatékosernber,ek bentlakásos és bentlakás nélküli 'ellátás,a-
részfeladetok végzése. Teljes: intézményi étkeztetés .lc60fí:í részére, intézményi takarítás, rnosás,
parl<gondozás.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3,1. Közhasznú tevékenység megnevezése:
ISzociális ellátások biztosítása [

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 12011. évi 189. tv Magyarország [
Ihelyi önkormányzatairól 23.§ 4.bekezdés (4) I

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: ,Iidősek, fogyatékkal élők [
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1220 [
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Idös és fo.gy,atékkal élő ernberek bentlakásos szoci,ális 'ell,átásában való kö.zremuködés.l:'!tke,ztetési,
mosási, takarításl s:zQ,I'oáltatátsŰ'Kl1yújtas,Oll <llf,enntartónak.

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1 .D Nyomtatva: 2014.05.21 11.06.55

l



. Országos Bírósági Hivatal.
" ~""."

Közhasznúsági melléklet

--
Szervezet I"VÉDESE" Nonprofit Kft
neve:

I

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pénzeszköz 7 382 rehabilitációs foglalkoztatás

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznu teveken~seg erdekeben
felhasznált vagyon imutatása

7382(összesen)

Közhasznú tevéken~ség érdekében
felhasznált vagyon imutatása 7382(mindösszesen

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

I
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév I

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

I

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

I

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (összesen)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2014.05.21 11.06.55



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

~!~~~ezet Dv~~~~~DD~~[~IEEJ~00I!JD~[!ElDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOODDDDDDOODDOODOO
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 219576 229626
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze

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)] 219576 229626

H. Összes ráfordítás (kiadás) 258619 236621

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 139167 129783
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 177 110 184524
K. Adózott eredmény -39043 -6995

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysé~et vé~ző személyek száma
(a közérdekú önkentes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutetot Mutatá teljesítése
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(81182)/2> 1.000.000, - nj
~ O

Ee/v. 32. § (4) b) [Kl+K2>-O] O [&l
Eetv. 32. § (4) e) [11+12-AI-A2)/(H1 +H2»=0,25j [g] O

Társadalm; támogatottság mutetoi Mutatá teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02J O ~

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(H1 +H2) >=0. 5] [&l O
Eetv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 főj O ~

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2014.05.21 11.06.55



Független Könyvvizsgálói Jelentés

A "VÉDESE" Nonprofit Kft (2119.Pécel, Pihenő utca 2) Tulajdonosainak
2013 évi éves beszámoló felülvizsgálatáról

Az éves beszámoló ról készült jelentés

Elvégeztük. a"VÉDESE " Nonprofit Kft (2119.Pécel, Pihenő utca 2,
Cégjegyzékszám:13-09-128718) mellékelt 2013 évi közhasznú éves beszámolójának a
könyvvizsgálatát, amely közhasznú éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra
elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 232097E Ft, a
mérleg szerinti tárgyévi közhasznú eredmény -7382 E.Ft. (veszteség), a vállalkozási
eredmény 387E Ft ( nyereség) - és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény
kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit es az egyéb magyarázó
megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámoló ért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, melyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításoktói mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat
alapján, A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás
állításoktóI.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és
közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló
megítélésétől függnek.
A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi
elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. .
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák
megfelelőségének ésa vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az
éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésünk, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Könyvvizsgálói vélemény
Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a. a"VÉDESE "
Nonprofit Kft (2119.Pécel, Pihenő utca 2) 2013. december 31-én fennálló vagyoni,



pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi
helyzetről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

2-

Egyéb jelentéstételi kötelezettség:
A közhasznúsági jelentésről készült jelentés

Elvégeztük a,,vÉDESE,, Nonprofit Kft (2119.Pécel, Pihenő utca 2,) mellékelt 2013.
évi éves beszámolójához kapcsolódó 2013 december 31-i fordulónapra vonatkozó
közhasznú jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelös a közhasznú jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznúsági jelentés és az ugyanazon üzleti évre
vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Munkánk az közhasznúsági.jelentés
és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb,
a gazdálkodó nem audítált számviteli nyilvántartásaibóllevezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a,,vÉDESE "Nonprofit Kft (2119.Pécel, Pihenő utca 2,)
közhasznúsági jelentése a 2013. évi közhasznú éves beszámolóval összhangban van.

Nyíregyháza, 2014. 05. 23

1>~su.:
Pór Sándorné
Könyvvizsgáló
eng.szám:002026



3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A VÉDESE Nonprofit Kft. 2013. évben a költségvetési támogatásokat az alábbiak sze-
rint használta fel:

Támogató költségvetési intézmény: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

2013. évben pénzügyileg teljesített támogatás összege:
- Költségkompenzációs támogatás 2012. évi összege: 6055 eFt
- Megváltozott munkaképességűek támogatása 2013. évi összege: 58 856 eFt

Támogató költségvetési intézmény: Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kőzpont

2013. évben pénzügyileg teljesített támogatás összege:
- Rehabilitációs bértámogatás 2012. évi 4859 eFt

A NKft a kapott támogatások összegét elsősorban a bér és működési költségek finanszí-
rozására használta fel.



4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

VÉDESE Nonprofit Kft.
2013. évi költségvetési beszámoló (ÁFA nélkül)

BEVÉTELEK Tervezett
(e Ft)

2 138

Tény (e Ft)

Előző évi pénzmaradvány (2012. év) 2 138

MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Közhasznú alaptevékenység bevétele

- egészségügyi rehabilitációs szolgáltatás bevétele 52000 47357

- szakorvosi vizitdíj 12000 13 354

- szociális intézményi étkeztetés 37800 43404

- bankkamat 15 4

Közhasznú alaptevékenység bevétele összesen: 101815 104119

Közhasznú célra kapott támogatások

- megváltozott munkaképességűek támogatása 62720 64531

Vállalkozói bevételek

- szociális étkeztetés kiszállítással 15500 14759

- szociális étkeztetés 4000 3 198

- munkahelyi étkeztetés 2300 1 968

- szőnyegértékesítés 250 283

- textilmosás 6535 8387

- takarítás 4410 4200

- ingatlankezelés, karbantartás, portaszolg. 2520 2520

- varrás, hímzés 600 383



- sütemény és pékáru értékesítés összesen

- Cukrász, és pékáru termék bevétel

- Étkeztetés bevétele ( rendezvények, egytál étel)

24000

1 000

- különféle egyéb bevétel 500

Vállalkozói bevételek összesen: 61615

16034

640

111

52483

Fejlesztési kölcsön az ESE-től

Működési kölcsön az ESE-től

2000

2000

228288· .. . 227.271

KIADÁSOK

Bér- és hérjellegű kiadások:

- főfoglalkozásúak bére 100000

- járulékok 18000

- egyéb berjellegű (társadalmi gond.díj, repr., egyéb) 3000

- saját gépkocsi használat 7200

- betegszabadság 1 500

- munkáltatót terhelő táppénz 1200

Bér- és bérjellegű kiadások összesen: 130900

Anyag és anyag jellegű kiadások:

- vegyszer, mosószer 3000

- élelmiszer költség összesen 44000

- üzemanyag költség 900

99012

18 931

4253

6094

1 115

378

129783

2820

41 593

902



- áramdíj 4500 3648

- gázdíj 2800 2416

- vízdíj 800 750

- cukrász- és konyhai- csomagolóanyag, fogyóeszköz 2500 2310

- egyéb anyagok (higiéniai, egyéb) 1 800 1 933

- karbantartási anyagok 1 600 2960

- védőeszköz. munkaruha, védőital 700 756

-ELÁBÉ 900 1 024

- egyéb anyagok 672

- nyomtatvány, irodaszer 1 250 831

Anyag és anyag jellegű kiadások összesen: 64750 62615

Szolgáltatások díjai

- gépkocsi javítási kts.

- egyéb javítási és karbantartási kts.(festés, lift, mosógép javítás,
stb.)

- szemétszállítás, csatornadíj

Szolgáltatások díjai összesen:

300 356

10000 13 071

2500 2734

500 416

720 745

6000 5853

300 300

205 1 253

800 625

300 2

500 758

22125 26113

- munkába járás, utazás, kiküldetés kts.

- telefon, posta, internet

- orvosi ellátás kts.

- könyvviteli szolgáltatás

- egyéb igénybe vett szolgáltatások

- biztosítási díjak

- hatósági díjak, illetékek

- bankköltség



Program és fejlesztési kiadások

Egyéb kiadások

Tervezett tartalék

2013.évipénzmaradvány

5000

5513

228288

6390

214

2156

".227271



5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A szociális alapszolgáltatásokban résztvevők részére kifizetett társadalmi gondozói díj össze-
ge 4 000 eFt volt 2013. évben.



6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénzalap-
ból, a helyi önkormányzattói, a kisebbségi települési önkor-
mányzattói, a települési önkormányzatok társulásától, az

egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékének kimutatása

A támogató szervezet neve: A támogatás célja: Támogatási összeg (eFt)

NRSZH

NRSZH

Pest Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központ

költségkompenzációs támogatás

megváltozott mk. támogatás

rehabilitációs bértámogatás

6055

58856

4859



7. A vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, il-
letve összegének kimutatása

A VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft. vezető tisztségvi-
selői részére 2013. évben nem nyújtott sem pénzbeli sem természetbeni támogatást. Költség-
térítés és tiszteletdíj kifizetésére szintén nem került sor.



8. A VÉDESE Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznú tevékenységi
beszámolója

Általános cél

A fogyatékkal, károsodottsággal élő és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlő-
ségének, tartós foglalkoztatásának, társadalmi integrációjának elősegítése védett munkahelyi
környezetben.

Működés, működési támogatásokkal kapcsolatos feladatok:

A megváltozott munkaképességü személyek ellátásai 2012. évtől megváltoztak. ellátásaik a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján hozott döntéstől függ. A megváltozott
munkaképességű személy, ha rehabilitálható, akkor rehabilitációs ellátás ra jogosult, ha reha-
bilitációja nem javasolt, akkor rokkantsági ellátásra. Az általunk foglalkoztatottakat is érinti a
törvény, országosan is és szervezetünknél is még kevesen estek át a komplex minősítésen.

A kormány 2013. évben megváltoztatta a megváltozott munkaképességű személyek foglal-
koztatásához nyújtható bér- és költségtámogatás feltételeit, mértékét, a támogatás megállapí-
tásával, folyósításával kapcsolatos szabályokat. 2012. decemberében lehetett pályázni az új
feltételekkel meghirdetett támogatásra. Társaságunk 63 fő megváltozott munkaképességü
dolgozóra kérte meg a támogatást, évközben először 60 majd 58 főre módosítottuk a szerző-
dést. Éves szinten egy főre a maximálisan kapott támogatás összege 1.120 eFt volt

A NKft-nek közhasznú tevékenységéből támogatásokkal együtt 177.142 eFt, vállalkozási te-
vékenységéből 52.484 eFt bevétele származott.

A NKft összes ráfordítás a 236.621 eFt volt 2013. évben, ebből a közhasznú tevékenység
ráfordításai 151.396 eFt, a vállalkozási tevékenység ráfordításai 85.225 eFt. Az összes ráfor-
dítások 55 %-a személyi jellegű, a többi anyagjellegű, értékcsökkenesi leírás és egyéb költsé-
gek vagy ráfordítások.

A NKft 2013. évben is veszteséges volt, de lényegesen kisebb mértékben, mint az előző év-
ben.

A NKft legnagyobb szerződéses partnere az Egymást Segítő Egyesület, részére étkeztetési,
karbantartási, mosási, takarítási, rehabilitációs egészségügyi szolgáltatásokat végzett.

Elvégzett tevékenységek, fejlesztések:

2013. évben a Kft felújította a belső közlekedő utakat és udvart, valamint a külső gépkocsi
parkolót, ezáltal biztonságosabb lett a közlekedés a régi töredezett és balesetveszélyes burko-
lat eltávolításával. Az isaszegi mosoda korszerű nagy teljesítményű fél ipari mosógépeket
kapott, amely együtt jár az elektromos ellátó rendszer bővítésével. Szintén a mosodákba szárí-
tógépek kerültek beszerzésre. A vagyon védelme céljából biztonsági kamarák kerültek felsze-
relésre mind két telephelyen. A fűtési rendszer korszerűsítése kapcsán két új gázkazán került
beszerzésre, a hő veszteség enyhítésére az épület padlása szigetelésre került.



Szervezetfejlesztési, humánerőforrás fejlesztési feladatok

A nehezedő gazdasági körülmények miatt létszámot bővíteni nem tudtunk, a nyugdíjba vonu-
ló vagy kilépő dolgozók kieső munkáját igyekeztünk átszervezéssel megoldani, és csak a leg-
szükségesebb és fejlődő területekre vettünk fel új munkaerőt.

A gazdasági válság nem érinthette az alapmisszió sérülését, vagyis a fogyatékos és megválto-
zott munkaképességű emberek munkahelyének elvesztését.

Pécel, 2014. május 23



Záradék

1) A VÉDESE Nonprofit Kft. 2013. évi számviteli beszámolóját és mérlegétjelen
Közhasznúsági jelentéshez mellékelten a könyvvizsgáló elfogadta.

2) A VÉDESE Nonprofit Kft. 2013. évi Közhasznúsági jelentését a FEB elfogadásra
javasolta a taggyűlésnek.

3) A közhasznúsági jelentést a VÉDESE Nonprofit Kft. taggyűlése a VÉDESE
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának javaslata alapján 2014. május 23-án a
VÉD-1I2014. számú határozatával elfogadta.
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A VÉDESE NONPROFIT KFT.

TEVÉKENYSÉGIÉSPÉNZÜGYITERVE
2014. ÉVRE
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A VÉDESE Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznú tevékenységi terve

Általános cél

A fogyatékkal, károsodottsággal élő és megváltozott munkaképességű emberek
esélyegyenlőségének, tartós foglalkoztatásának, társadalmi integrációjának elősegítése védett
munkahelyi környezetben.
A nehezedő gazdasági körülmények között is a működési biztonság megőrzése, munkahelyek
megtartása.

Támogatási rendszerrel kapcsolatos feladatok:
2014. évre 60 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását vállaltuk a
támogatásukra meghirdetett pályázatban, ebből tartós foglalkoztatásban érintett dolgozónk 55
fő, tranzit foglalkoztatás ban érintett 5 fő. A tervezett létszám éves átlagban való tartása
érdekében a még új minősítéssel nem rendelkező dolgozóinknak segítünk esetleges állapot
romlás miatti behívások kezdeményezésében. A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv gödöllői
kirendeltségének munkatársával vagyunk rendszeresen személyes kapcsolatban. A Kft
tevékenységének sokszínűsége 2014. évben is lehetőséget ad arra, hogy a legkülönbözőbb
képességű és képzettségű munkavállalóknak is tudjunk munkát biztosítani.

Bevétel növelési elképzelések:
A szociálisan rászorulók részére 2014. évben is ebédkiszállítási tevékenységet folytatunk
Pécelen. E szolgáltatásunk megtartása és újabb megrendelők felkutatása marketing
tevékenységünk fejlesztésével bővíthető lehet.
Cukrászati és pékáru termékek helyben történő értékesítése stagnál, a fejlesztést
rendezvényekre történő megrendelésekkel szeretnénk bővíteni.
A vevők megtartása érdekében a pék és készétel árainkat nem kívánjuk növelni, csak néhány
cukrászati termék ára kerül korrigálásra.

Fejlesztési, fenntartási tervek:
Isaszegi telephelyünkön a külső parkoló felújítása, a mosoda előtti föld cseréje szerepel
terveink között. 20l3. évben beszerzett új mosodai berendezések cseréje miatt a víz, csatorna,
fűtés és meleg vízellátás korszerűsítése válik szükségessé. A régi nyílászárok rész1eges
cseréjét illetve fényvédő fóliával való borítását tervezzük a meleg hőérzet csökkentése
érdekében.

Költséghatékonysággal kapcsolatos tervek:
A költségek csökkentése érdekében a beszállítók felülvizsgálata, új beszállítók keresése
helyett a beszerzési források koncentrálása acél.
Ésszerű munkakör és feladat átcsoportosítások, a napi munkaidő csökkentése a bérköltséggel
való szigorú gazdálkodás érdekében.

Pécel, 2014. május 23.



3

VÉDESE Nonprofit Kft.
2014. évi költségvetési terv (ÁFA nélkül)

BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány (2013. év)

MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Közhasznú alaptevékenység bevétele

- egészségügyi rehabilitációs szolgáltatás bevétele

- szakorvosi vizitdíj

- szociális intézményi étkeztetés

- bankkamat

Közhasznú alaptevékenység bevétele összesen:

Közhasznú célra kapott támogatások

- megváltozott munkaképességűek támogatása

Vállalkozói bevételek

- szociális étkeztetés kiszállítással

- szociális étkeztetés

- munkahelyi étkeztetés

- szőnyegértékesítés

-textilmosás

- takarítás

- ingatlankezelés, karbantartás, portaszolg.

- varrás, hímzés

- sütemény és pékáru értékesítés

Tervezett
(e Ft)

2 156

51 000

14000

45000

5

110005

67200

15000

3000

2000

250

9000

4200

2520

200

16000
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- Étkeztetés (rendezvények, egytál étel) bevétele

- különféle egyéb bevétel

Vállalkozói bevételek összesen:

800

200

53170

KIADÁSOK

Bér- és bérjellegű kiadások:

- főfoglalkozásúak bére

- járulékok

- egyéb bérjellegű (társadalmi gond.díj, repr., egyéb)

- saját gépkocsi használat

- betegszabadság

- munkáltatót terhelő táppénz

Bér- és bérjellegű kiadások összesen:

100000

18000

5000

6500

1 500

500

131500

Anyag és anyag jellegű kiadások:

- vegyszer, mosószer

- élelmiszer

- üzemanyag költség

3500

43000

900
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- áramdíj

- gázdíj

- vízdíj

- cukrász- és konyhai- csomagolóanyag, fogyó eszköz

- egyéb anyagok

- karbantartási anyagok

- védőeszköz, munkaruha, védőital

- szakkönyv, hírlap

- nyomtatvány, irodaszer

-ELÁBÉ

Anyag és anyag jellegű kiadások összesen:

4500

2800

800

3000

1 800

3000

700

150
1 100

1 000

66250

Szolgáltatások díjai

- gépkocsi javítási kts.

- egyéb javítási és karbantartási kts.

- szemétszállítás, csatornadíj

- munkába járás, utazás, kiküldetés kts.

- telefon, posta, internet

- orvosi ellátás kts.

- könyvviteli szolgáltatás

- biztosítási díjak

- hatósági díjak, illetékek

- bankköltség

- tagsági díjak, szakértői, pályázati díj

- egyéb

Szolgáltatások díjai összesen:

356

10600

3000

500
700

6500

300

800
100

600
11

1 200
24667
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Program és fejlesztési kiadások 5000

Tervezett tartalék 5114

232531

2014. május 23.
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Palásti Katalin
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1. Beszámoló aláírás ára jogosult vezető tisztségviselő neve: Palásti Katalin

2. Lakóhelye: 2 1 O O Magyarország
O'SZ3g

GödöllŐ
lOI'mUlk

Tavaszmező koztor(llet utca kőaterűlet jellege J,~. o rn. a;tó

§: 3. Beszámolót megküldő személy neve: Palásti Katalin

4. Lakóhelye: 2 1 O O Gödöllő
l.,lepU!~

Tavaszmező közteni!et utca köaterüiet jellege J",~. .. "0

5. Adóazonosító jele: 8 3 2 1 4 6 5 2 1 8

6. Beküldő személy képviseleti minőségeTÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ

Q:
~
O1-«
O«
'O...J
O
::2:,«
N
CI)
ill
CO

6. Beszámoló elfogadásának időpont ja: 2 O 1 4 - O 5 - 2 3

7. Legfőbb szerv határozatának száma:

8. Megküldésre kerülő dokumentumok: ~ Mérleg

~ Eredménykimutatás

[&1 Kiegészítő melléklet

~ Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

~ Független könyvvizsgálói jelentés

~ Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás

~ Közhasznúsági melléklet

1. Beszámoló tipusa:

2. Benyújtás oka:

EGYSZERŰSíTETI ÉVES

ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ

3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 O 1 3

4. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2 O 1 3

1 2 3 1
O 1 -tól 2 O 1 3 - 1 2 - 31-igO 1

5. Pénzegység és pénznem: EZER H U F

NEM1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:

2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:

3. Lakóhelye:
le!epCiles

közterűlet jellege lIj[Ó

Kell: Pécel

W 1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:•..... A közzétételi költségtérítés megfizetésre került

NYil ATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló
(ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával

egyezőek.

2 O 1 4 - O 5 - 2 3,~ __ -

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.2112.30.41


