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1. A szervezet alapadatai

Elnevezése: Egymást Segítő Egyesület (ESE)

Képviselő: Némethy Mária elnök

Székhely: 2119 Pécel, Pihenő u. 2.

Adószám: 19173245-2-13

Főtevékenysége: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.6004311989/2, 1989.07.17.

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk.6004311989/23, 1998.01.01.

A szervezet célja: Az ország terül etén élő rászorult emberek, közösségek
felderítése, a velük való kapcsolat megteremtése segítségnyújtás céljából.
Szociális intézmények fenntartása, működtetése, rehabilitációs
foglalkoztatás nyújtása.
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2.Számviteli beszámoló
(könyvvizsgálói jelentéssel)
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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Törvényszék: Tárgyév:

113 Budapest Környéki TörvényszékI ~
Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Előtag
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IEgymást Segítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év Tárgyév
helyesbítése

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK)

A. Befektetett eszközök 252972 258293
1. Immateriális javak O O
II. Tárgyi eszközök 185012 184393

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 67900 73900

B. Forgóeszközök 111123 107466

1. Készletek 2341 1785
II. Követelések 9070 3936

Ill. Értékpapírok O O

IV. Pénzeszközök 100312 101745
C. Aktív időbeli elhatárolások 221 194

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 364916 365953
FORRÁSOK (PAsszíVÁK)

D. Saját tőke 269796 273048

1. Induló tőke/jegyzett tőke O O
II. Tőkeváltozás/eredmény 235009 269797

Ill. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék .
. -

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 35430 2922
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből ,

329-643

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 23168 24840
1. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 23168 24840

G. Passzív időbeli elhatárolások 71952 68065

FORRÁSOK ÖSSZESEN 364916 365953
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IEgymást Segítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
helyesbítése helyesbftése helyesbftése

1. Értékesítés nettó árbevétele 245437 262545 1583 329 247020 262874

2. Aktivált saját teljesítmények
O O Oértéke

3. Egyéb bevételek
133833 118229 O 133833 118229

- tagdíj. alapítótói kapott
75 68befizetés O 75 68

- támogatások 130658 114244 O 130658 114244

- adományok
O O O

4. Pénzügyi műveletek bevételei 2210 1782 O 2210 1782

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótói kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 381480 382556 1583 329 383063 382885

ebből: közhasznú tevékenység
381557 O 381480 381557bevételei 381480

6. Anyagjellegű ráfordítások 182063 202942 1037 183100 202942

7. Személyi jellegű ráfordítások 159536 170398 1189 160725 170398

ebből: vezető tisztségviselők
O O O Ojuttatásai O

8. Értékcsökkenési leírás 4089 3956 O 4089 3956

9. Egyéb ráfordítások 362 2338 O 362 2338

10. Pénzügyi műveletek
rátordításal
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melIéklete PK-142

Szervezet neve:

IEgymást Segítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

11. Rendkivüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+ 7+8+9+10+11) 346050 379634 2226 348276 379634

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 346050 379634 346050 379634

C. Adózás elötti eredmény (A-B) 35430 2922 -643 329 34787 3251

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
35430 2922 -643 329 34787 3251

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
35430 2922 -643 329 34787 325:1

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
11400 10280 O 11400 10280támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás O O O

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból. Illetve a Kohéziós

O O OAlapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás 118060 112256 O 118060 112256

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi

801 608 O 80 608CXXVl.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel O O O O O

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Könyvvizsgálói záradék 00 Igen D Nem
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melIéklete PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

IEgymást SegitóEgye.s'illet

1.2 Székhely

Irányítószám: ~El0~ Település: I'-p_é_c_e_' l
Közterület neve: I-p-ih-e-n-o-"------------I Közterület jellege: lutca [

Házszám: 12. [ Lépcsőház: I I Emelet: I Ajtó: L-- l
1.3 Bejegyző határozat száma: [ill.rn.~/~ I~

1.4 Nyilvántartási szám: 0]-@TI]-rIIillIIIJ
[!]~[!]0@l~@]~-~-[!]@l1.4 Szervezet adószáma:

1.6 Képviselő neve: INémethy Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

lAz E~yesűlet székhelyén,az ESE Baczolli István Rehabilitációs és ÁIIOló Otthonunkban 61 férölmly,en idős
lés demens beteqek részére magas sztntü ellátást biztosítunk. Az isaszegi telephelyünkő'l1 lévő ESE
Alemany ErzS'ébetSe,gítő Ház Rehabilitációs és Ápoló Otthonban, ~5 fös deruens betegek bentlakásos
intézményi ellátásával bővüIt 201.4-ben, mlvel2013-ban megszün1 a 10 ros rehabHtációs niszl,eg. Ennek
hatására az eng,edélye,zett létszám 112 fore n.ot, melyből 71 fo részesül állami támogatásban.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenyséqenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IszciáliS ellátások biztosítása I
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11993. évi IIl.tv a szociális ellátásról [

12011.évi CLXXXIX tv Magyarország helyi önkormányzatairól 23.§ (5) 11. I
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Igondozásra szoruló idősek és fogyatékos személyek [
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1227 [
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Szociális intézményi 'ellátásaink:
183 f'érőhe.lyen idős emberek bentlakásos ápelőotthonlelhelyezése, 10 f5 fogyatékos ellát-ott
rehabilitációs intézményi ellátása, amely ,2014II. félévében megszünt, 1016 rehabilitáci,ós lakóonhoni,
es 24 f,ő Támogató szolgáltatás nyújtása.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

1.2 Székhely

Irányítószám: [~El0@] Település: l_p_é_c_e_I ---I!
Közterület neve: I-P-ih-e-n-ö-'-------------,[ Közterület jellege: lutca [

Házszám: 12. [ Lépcsőház: I [ Emelet: I Ajtó: '-- [

1.3 Bejegyző határozat száma: ~. [ill.~/~ 1@:0
1.4 Nyilvántartási szám: [illJ-@]]-[ITITIIJJJ

[!]~[!][?J~~@]~-~-[!]~1.4 Szervezet adószáma:

1.6 Képviselő neve: INémethY Mária

2. Tárgyévben végzett alapcel szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Apoló otthonainkban mlnden lakó részére alapszolgáltatitsként nyújtunk egészsegügyi alap' €lS

rehabilitác:JÓsellátást.

Isaszegi t.elephelyűnkőn lévő 10 feröhelyes, rehabilitációs célú lakóottnonunk enyhe és középsúlyos értelmi
~ogyatékos fiatalok részére nyújt tart6selhelyezést.

lA Támogató Szolgálat a mtJködési területén (Isaszeg, Péc:el,Kistares, Kerepes, Gödöllő) specíálisjárm'Ílvel
segíti a fbgyatékkal éH5személyek közlekedését, intézményeinkbe történo szállitását ~személyi s~Jitéssel,
laz iy'{myeiknek me~Jfeh~lo spleciális szol~Jáltatások biztositása mellet,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként) .

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: L [
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfela=-d::-:a:-:t-,J:-:·o-=g-=s=-za~b::-a:-;'I--yh::-e=-:I-y-:-;===============;[

I
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: I~=~=-::--;;==:======:::::;~-------------'l
3.4 Közhasznú tevékenységből részesü lők létszáma: ~
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: .-------
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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melIéklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

L9ymást Segítő Egyesmet

1.2 Székhely

Irányítószám: ~~~~ Település: l'-p_é_c_e_I 1

Közterület neve: l=p=i=h=e=n=ő=======================1 Közterület jellege: lutca [

Házszám: 12. I Lépcsőház: I [ Emelet: r===J Ajtó: 1

1.3 Bejegyző határozat száma: m·ffi .~/~ 1@:0
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

~-[ill]-0TIIIJJJ
~~~[?J@]@@]~-@-~@]

1.6 Képviselő neve: INémethY Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Rehabilitációs és ápofóotthonainkbanellátásban részesülö idős bentlakóink részére alapszolgáltatásként
nyújtunk egészségügyi alap- és moz'gássz,ervi rehabilitációs ,ellátást {gyógytorna,gyógymasszázs,
hid roterápia).
Intézményeinkben külső, szerződéssei biztositjuk a szakorvosi ellátásokhoz való hozzáférést, (belgy6gyász,
szemész, neurológus,gasztroenterológus, pszihiáter, sebész) szakellátások egyéni sztikségl'et szerlrrti
megszervezéssel.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: legészségügyi rehabilitációs és orvosi szolgáltatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11997.évi CLlV. tv 35.§ 2.3)pont

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: lidősek- szociális bentlakással~~~==========~--------------3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1173
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: .=..:..-=---------
• kórházi beutalási, ellátási igényeinek Jelentős csökkenése,
• bentlakó ideiselnk állapotának, közératének javulása,
• egészségesé!etl11ód, jÓ pszichés á.lIapot elérése, fenntartás.
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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:

IEgymást Segítő Egyesület ]
~. ~~~~-------------------------------------
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 383063 382885

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

801 6081996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel O O

E. Normatív támogatás 118060 112256

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
Oa Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 264202 270021

H. Összes ráfordítás (kiadás) 348276 379634

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 160725 170398

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 346050 379634

K. Adózott eredmény 34787 3251

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

Erőforrás ellátottság muunci Mutató teljesítése

Igen Nem

Eetv. 32. § (4) a) [(Bl +B2)/2 > 1.000.000, - FtJ ~ O
Eetv. 32. § (4) b) [Kl+K2>-OJ ~ O
Eetv. 32. § (4) e) [(11+12-AI-A2)/(Hl +H2»=O,25J ~ O

Társadalm; támogatottság mutató; Mutató teljesítése

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

Eetv. 32. § (5) b) [(Jl +J2)/(Hl +H2) >=0,5] ~ O
Eetv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 fáj O ~

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04.29 14.31.24



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IEgymást Segítő Egyesület

Támogatási program elnevezése:
CHJ2o.14 Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni
ellátást nyújtó nem álami, nem 'egyházi szervezetex egyszeri kiegészítő tá

Támogató megnevezése: Fogyatékos Személyek Esélyegyenloségééert Kozhaszm:1 No'npmfit Kft.

központi költségvetés O
önkormányzati költségvetés OTámogatás forrása:

nemzetközi forrás O
más gazdálkodó 00

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 998000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 998000

- tárgyévben felhasznált összeg: 998000

- tárgyévben folyósított összeg:
998000

Támogatás típusa: visszaté rítendő O vissza nem térítendő 00
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként

Személyi 386000

Dologi 612000

Felhalmozási

Összesen: 998000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

,...zuzren evoen vegzett TODD teVeKenysegeK es programoK nemutatasa
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Független könyvvizsgálói jelentés

Az EGYMÁST SEGÍTŐ EGYESÜLET (2119 Pécel, Pihető utca 2.)

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztem az EGYMÁST SEGÍTŐ EGYESÜLET (2119 Pécel, Pihető utca 2.) mellékelt 2014.
évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a
2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező
végösszege 365.953 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 3.251 E Ft nyereség -, és az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és
az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

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

A könyvvizsgáló felelőssége
Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján.
Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre.
Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a
könyvvizsgálatot úgy tervezze meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy
az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A
kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő,
lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fuggnek. A
kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített 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 és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az
egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény
Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó
EGYMÁST SEGíTŐ EGYESÜLET (2119 Pécet, Pihenő u.2.) 2014. december 31-én fennálló vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Nyíregyháza,2015.05.20.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melIéklete PK-142

Ml - Mellékletek

Törvényszék: 113 Budapest Környéki Törvényszék

Csatolt mellékletek

Melléklet csatolva: [&]
Eredetivel rendelkezik: [&]
Melléklet csatolva: O
Eredetivel rendelkezik: !&l
Melléklet csatolva: [&]
Eredetivel rendelkezik: [&1

Melléklet csatolva: [&]
Eredetivel rendelkezik: [&]
Melléklet csatolva: O
Eredetivel rendelkezik: O
Melléklet csatolva: O
Eredetivel rendelkezik: O

PK-142-01 Könywizsgálói jelentés

PK-142-02 Szöveges beszámoló

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-04 Jelenléti ív

PK-142-0S Meghatalmazás

PK-142-06 Egyéb

Nyomtatva: 2015.04.29 14.31.24Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2



3. Kimutatás a költségvetési támogatás

felhasználásáról

Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2014. évben az alábbi költségvetési támogatásokban
részesüIt:

A támogatás összege:
- Normatív állami támogatás 2014. évben befolyt összeg
- Támogató szolgálat 2014. évben befolyt pályázati támogatás összege

102.974 eFt
9.282 eFt

az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek
Esélyegyen-löségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 41393110
kódszámú, 429/6/2014 szerzödésszámú (520 e Ft), illetve a CH2014118 kódszámú,
1865/3/2014 szerződésszámú (478 e Ft) nyertes pályázatok eredményeként a
rehabilitációs célú lakó otthon és fogyatékosok bentlakásos rehabilitációs intézménye
részére egyszeri, kiegészítő normatív támogatásban részesültünk: 998 e Ft,

Az ESE a kapott támogatások összegét elsősorban a feladatonkénti bér és működési
költségek finanszírozására használta fel.
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Egymást Segítő Egyesület (ESE)
2014. évi költségvetési beszámolója

Terv Tény
BEVÉTELEK (e Ft) (e Ft)
Előző évi pénzmaradvány (2013. év) 100312 100312

MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLT BEVÉTELEK
Cél szerinti saját bevétel:
- tagdíjak 80 68
- Baczoni István Rehab. és Ápoló Otthon térítési díj 90000 96693
- ESE AESH Rehabilitációs és Ápoló otthon térítési díj 145000 156538
- lakóotthoni térítési díjak 6000 6374
- Támogató szolgálat bevétele 300 261
- SZJA 1% 800 608
- belföldi adományok 400 382
- egyéb cél szerinti bevételek 400 6595
- kamatbevételek 1 000 1 782
Cél szerinti saját bevételek összesen: 245980 269301
Vállalkozási bevételek összesen 1500 330
Cél szerinti támogatások:
- normatív támogatás 101 310 102974
- támogató szolgálat 9282 9282
Cél szerinti támogatások összesen: 110592 112256
Működéssei kapcsolatos bevételek pm nélkül összesen: 358072 381887

Pályázati bevételek összesen: 520 998
Egyéb bevételek:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 358592 382885

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (előző évi
pénzmaradvánnyal): 458904 483197

KIADÁSOK
Bér- és bérjellegű kiadások:
- főfoglalkozásúak bére 120000 122418
- járulékok 29200 28536
- betegszabadság 1 500 1 531
- munkáltatót terhelő táppénz, táppénz-kieg. Hozzájárulás 1 000 976
- egyéb bérjellegű (társadalmi gond.díj.) 6000 6299
- saját gépkocsi használat 9000 10 348
- telefonhasználat 300 279
- egyéb személyi jellegű kiadások 11
Bér- és bérjellegű kiadások összesen: 167000 170398

Anyag és anyag jellegű kiadások:
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- étkeztetés (összes intézmény) 57000 59273
- gyógyszer költség, egészségügyi anyag ktg 22000 19635
- mosás (szolgáltatás) 12000 12247
- takarítás (szolgáltatás) 5600 5334
- egészségügyi és rehab. szolgáltatás díja, vizitdíj 66000 68083
- ingatlankezelés, karbantartás (szolgáltatás) 3200 3200
- foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 200 175
- szállítási kts 700 785
- telefon, fax, internet 1 500 1 028
- postaköltség 500 471
• szakkönyv, hírlap, közlöny 150 141
- egyéb rendszeres kiadások (biztosítás, stb.) 600 950
- bankköltség 900 1 025
- oktatás, képzés 600 1 216
- nyomtatvány, irodaszer 250 197
- víz-, csatornadíj 3000 3039
- gázdíj 15000 13 030
- áramdíj 7000 7 151
- fenntartási, javítási kts. 400 424
- üzemanyag kts. 900 664
- karbantartás, felújítás 6000 2645
- egyéb kts. 1 000 1513
- utazási költség 1 200 716
Anyag és anyag jellegű kiadások összesen: 206200 202942
Vállalkozási kiadások összesen: 1000 O

373340
Működési kiadások összesen: 374200

Program kiadások:
- pályázatokkal kapcsolatos program kiadások
- fejlesztési (beruházási) kiadások 3278
Program és fejlesztési kiadások összesen: O 3278
Fejlesztési hitel VÉDESE-nek 4000
Egyéb kiadások 2267
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 374200 382885

Tartalékalap
2014. évi pénzmaradvány 84704 101 745
KIADÁSOK ÖSSZESEN (tartalékkal): 458904 484630
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5. A cél szerinti juttatások kimutatása

Tárgyévben kifizetett, magánszemélyeknek adott természetbeni juttatások összege: 279

eFt.
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6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénz-alaptól, a helyi önkormányzattóI, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől,
gazdálkodóktól-magán személyektől kapott támogatás
mértékének kimutatása

A 3. pontban részletezett támogatáson felül az Egymást Segítő Egyesület (ESE) az alábbi

támogatásokat kapta 2014. évben:

- SZJA 1 % bevétele: 608 e Ft.

- Gazdálkodóktól, magánszemélyektől kapott támogatás bevétele: 382 e Ft.
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7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása

Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) tisztségviselői vezetői tisztségükkel

kapcsolatban 2014. évben sem költségtérítést, sem tiszteletdíjat nem kaptak.

10



8. Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2014. évi tevékenységi
beszámolója

Egyesületünk tevékenységének értékrendje:

- a társadalmi szolidaritás és a méltányosság elve,
- az előítélet-mentesség, az irgalmasság megtartása,
- a lehető legkisebb beavatkozás elve,
- a rászorultság elve,
- az integráció erősítése minden kapcsolatban.

Az 1989. június 5-én alapított egyesületünk mozgósította a helyi társadalomban a segítőkész
embereket, és késztetője lett a térségben több szervezet megalakulásának. A társadalmi
összefogással, önkéntes munkával, nemzetközi és hazai pályázatokkal a péceli és az isaszegi
önkormányzattói ingyen kapott telkeken létrehozott egy olyan társadalmi ellátó
intézményrendszert idősek és fogyatékkal élők részére, amelyben a legrászorultabb emberek
esélyt kapnak a komplex gondoskodásra, foglalkoztatásra, képzésre.

Legfontosabb tevékenységeink összefoglalása

Felvállalt szociális alap- és szakellátási szolgáltatásaink és ellátásaink közfeladataiban: Isaszegen
a 2013-ban megszűnt 42 fős Fogyatékos Nappali intézmény helyén - belső építészeti átalakítással
- 15 ággyal bővítettük ápolóotthonunkat.
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása céljából isaszegi Ápolóotthonunkban a 10 fős
fogyatékosok rehabilitációs célú részlegét bentlakásos idős-demens ellátásra módosítottuk.
A működési engedélyt 2014. június 5-én kaptuk meg, ezért a kihasználtság végül csak 2014. év
végére vált teljessé.

Mindkét ápolóotthonunkban, Pécelen és Isaszegen is folyamatosan nőnek az ápolásszakmai
igények, nemcsak a férőhely bővítés okán, hanem egyre több a teljes ápolást igénylő lakóink. A
súlyos demenciában szenvedő lakóink aránya 50 %-ot közelíti, emiatt az egészségügyi
rehabilitáció, a szakorvosi ellátás, a gyógyszer felhasználás szerepe és költségei folyamatosan
nőnek.

Ápolóotthonaink tárgyi feltételeinek megteremtésében nagy segítséget jelent a németországi
Csilla von Boeselager Alapítvány támogatása, - kiemelten dr Alemany Erzsébet segítő
közbenjárása -, mely hozzájárul ápolási munkánk magas színvonalának megtartásához.

Ápolóotthonaink bővítéséhez és felszereléseinek korszerűsítéséhez Alemany Erzsébet által a
Boeselager Alapítvány szállított ápolóágyakat és eszközöket.

Az ápolóotthonainkban minden lakó részére alapszolgáltatásként nyújtunk egészségügyi alap és
rehabilitációs ellátást, azaz a személyi térítési díj tartalmazza költséget.

Ápolóotthonaikban belépési díj, vagy egyszeri térítési díj nincs, munkatársaink fegyelmileg nem
fogadhatnak el ajándékot, hálapénzt.

2014-ben a személyi térítési díj havi összege 132.400 Ft volt. Ezen kívül csak a fodrász,
kozmetika, kávé költségeit kell fizetni.

Támogató Szolgálat
Finanszírozási szerződés keretében 2012.01.01. és 2014.12.31. között biztosított a támogató
szolgáltatás fenntartása, működetése. A 3 évre szóló pályázati támogatásnak köszönhetően 2014
évben a szállításban és személyi segítésben vállalt feladatmutatókat teljesítettük.

Karitativ és országos társadalmi tevékenységeink
- Börtönmissziós tevékenységünket az elmúlt évben is végeztük. Az ország több településén
(Miskolc, Tiszalök, Algyő-Nagyfa, Sopronkőhida, Szeged, Szombathely, Budapest) lévő
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büntetés-végrehajtó intézetben fogvatartott elítéltekkel állunk kapcsolatban. Segítséget
nyújtottunk - levelezés, tanácsadás, csomagküldés, szabaduló csomagok küldése - a
szabadságvesztésüket töltö elítélteknek és családjuknak. 2014-ben küldött börtöncsomagok
száma: 49 db.
- Országos csomagküldő szolgálatunkhoz minden évben sok kérés érkezik. Több mint 50
csomagot juttattunk el, elsősorban nagycsaládosoknak, illetve idős, egyedülálló embereknek,
tartós élelmiszerrel és ruhaneművel enyhítve nehéz életkörülményeiket. Az Oltalom Karitatív
Egyesületnek több mint száz zsák ruhaneműt és egyéb eszközöket adtunk.
Ingyenesen, támogatás nélkül adunk Pécelhez kötődő hajléktalanoknak meleg ebédet és kérés
szerint ruhaneműt biztosítunk részükre. Ez jelentős segítség a városi hajléktalanokról való
gondoskodásban. 2014 évben mintegy 900 ingyen ebédet szolgáltattunk a hozzánk fordulóknak.

ESE honlap
- A www.egyrnast-segito.hu, folyamatosan frissülő tartalmú, naprakész weboldal népszerűsíti
tevékenységünket, és információt nyújt minden érdeklődő számára.

4. Egyéb tevékenységeink
- 2014-ben is rendszeresen önkéntesek segítették munkánkat, éves átlagban IS-20 fő.
Önkénteseinknek minden évben elismerő oklevelekkel, megbecsüléssel köszönjük meg áldozatos
munkájukat.

Jelentős segítséget jelent társszervezetünk munkatársainak részvétele a társadalmi gondozói
munkánkban.
Ez az egymást-segítő kapcsolat szervezeti kultúránk részévé és hagyományává vált.

Gazdálkodási adatok
eFt-ban

Megnevezés 2013. év 2014.év
Működésre kapott támogatások 119258 103964
Pályázati támogatások 11400 10280
Közhasznú tevékenység bevételei 245437 259496
Egyéb közhasznú bevétel 5385 7817
Összes közhaszn ú bevétel 381480 381557
Közhasznú tevékenység ráfordításai 346060 382885

A közhasznú bevételeken belül a kapott támogatások és a saját bevételek aránya 7%-al csökkent,
ennek oka, a 2013-ban megszűntetett intézmények., az isaszegi ápolóotthonban 10 fős
rehabilitációs részleg és 15 fős demens betegek bentlakásos intézményi ellátásra minősítettük. Az
engedélyezett létszám 112 főre módosult, melyből állami finanszÍrozásban 71 fő részesül. A
férőhelybővítések költségvetési támogatás nélkül valósultak meg. Ennek hatására a működésre
kapott támogatás aránya 3%-al csökkent, míg a közhasznú tevékenység bevételének aránya S%-al
nőtt az előző évhez képest. A pályázati támogatás aránya, az összes közhasznú bevételhez képest,
az előző évhez viszonyítva nem változott 3%.

Megnevezés 2013. év 2014.év
Működésre kapott támogatások 31 % 28%
Pályázati támogatások 3% 3%
Közhasznú tevékenység bevételei 64% 67%
Egyéb közhasznú bevétel 2% 2%
Összes közhasznú bevétel 100 % 100 %

Az egyesület vállalkozási tevékenység bevétele sem 2013-ban, sem 2014-ben nem érte el az
összes bevétel 1 %-át.
AZ isaszegi Ápolóotthonunkban a 2013-2014 évben bővített 41 ágyra állami szociális normativát
nem kapunk.
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A közhasznú tevékenység ráfordításainak az anyagjellegű ráfordítások irányába tolódott el.
Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 2014. évben 69 fő, 2013. évben 66 fő volt.

Pécel, 2015. május 20.
JJd,~ /'G--

Némethy Mária
elnök
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Záradék

1) Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2014. évi számviteli beszámolóját és mérlegét
jelen Közhasznúsági jelentéshez mellékelten a könyvvizsgáló elfogadta.

2) Az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 2014. évi Közhasznúságijelentését a FEB
elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

3) A közhasznúságijelentést az Egymást Segítő Egyesület (ESE) közgyűlése az ESE
Felügyelő Bizottságának javaslata alapján 2015. május 26.-án az ESE- ... /2015.
számú határozatával elfogadta.
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