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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



Független könyvvizsgálói jelentés

A "VÉDESE" Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit KFT. (2119 Pécel,
Pihető

u.2.)

Az egyszerűsített éves beszámoló ról készült jelentés
Elvégeztem a "VÉDESE" Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Nonprofit Kft (2119 Pécel, Pihenő
u.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 231.458 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 166 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 kontroll okért,
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé válj on 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 hogya
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 meg szerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény
Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó
"VÉDESE" Nonprofit Kft (2119 Pécel, 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.

t]~ Jct/t\ oh, IIV./
Pór Sándorné
Képviseletre jogosult neve
ZAHLWELT Kft
4400.Nyíregyháza, Krúdy Gy.25.
Nyilvántartási szám:001755

1n1 fuL ofr( /;1(,/
Pór Sándorné
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Nyilvántartási szám:002026

ZA!IL "'ELT KFT.
4400 N;Yl1'egybáza, Krúdy

Ad' , Gy. u25
~ .oszam: 11491767-2-15 .

Enf~·:~!7~5;eg.: 15-ü9-{}63829
~.68800099-1105S499



2. Számviteli beszámoló - egyszerűsített mérleg,
könyvvizsgálói jelentés



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:B~~~~~~BD~~~~0~mmillD~millDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Szervezet székhelye:

Település: r~El~~[IJDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Irányítószám: !3J[!E]~
Közterület neve: ~[D[E]~G@]DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Közterület jellege: lutca [ Házszám: ~DDDDDDD Épület: 0000 Lépcsőház: 0000
E~elet: ODO Ajtó: 0000
Szervezet adószáma: ~@]~~@]@]@]0

Képviselő neve: ~~[IJ~~[!]mD~~El~[j][IJ~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Képviselő aláírása:

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2015.04.29 14.23,31



Közhasznúsági melléklet

Országos Bírósági Hivatal

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

I"V~D~S~"Nonprofit Kft I
I I
1.2 Székhely

Település: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIJ]]]]] Irányítószám: DDDD
Közterület neve: DDDDDDDDDDDDDDODODDDODDOITTIJJO
Közterület jellege: lutca l Házszám: @]DODDDDD Épület: 0000 Lépcsőház: 0000
Emelet: ODO Ajtó: 0000
1.3 Bejegyző határozat száma: ~[~El@]@][]~@]~[!J~~0~ElDDDDDDDDOODDDDDDDDDD
1.4 Nyilvántartási szám: 00000000000000000000000000000000000
1.5 Képviselő neve: ~~0~~0mD~~0~0m~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szervezetünk a székhelyén és isaszegi telephelyén is biztosít saakorvost ellátást rehabilitációs és ápoló
otthonban élők számára. Szakorvosi ellátás keretében bel'9yógyászati,reumatológiai, pszícnlétert,
uruló'yusi, neurológusi, szemész en és ortopédiai eHátásban részeaülhemek az idősek. Egyéb
hmnán-egészségi.igyi tevékenység keretében· orvosi javasiatra . gyógytorna. 9yógymasszás, fizikoterápía
és nldroterapta kezelést végzünk. A kezeléseket a megrendelovel egyeztelett időbeosztás alapján végezzűk.
Az.egészségügyi szolgáltatások nyújtáaához mind szernétyi mmd tárgyi feltételekkel rendelkezünk.
Tevékenységünk eredményeként egy-egy műtét után a nálunk történo sikeres rehabilitáció után ~ ellátott
újra hazatérhet, otihonábaneltudja látni magát. Napi rendsz'eresgondozásra saorutő 'dősember,ekesetén a
fizikai erönlét rnegtartásában, az életminőség javításában nagyon fontos szerepe van a rendszeres
kezelésnek. moz~Jatásoknak. A testi fizikai állapot mellett a mentálís kéJ.zénetre is jMékonyan hatnak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: jegészségü9yi rehabilitációs és orvosi szolgáltatás [
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11997. évi CUV.tv 35. § 2. 3) pont I

Iszerinti gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatás közfeladat l
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: lidősek, fogyatékkal élők [
3.4 Közhasznú tevékenységből részesü lők létszáma: 1zoo [
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Id&s, beteg és fogyatékkal élő emberek életmtnőséqének javítása.

Kitöltő verzió:Z.65.0 Nyomtatvány verztö.t.o Nyomtatva: 2015.04.29 14.23.31



Közhasznúsági melléklet

Országos Bírósági Hivatal

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

I"VÉDEse" Nonprofit Kft I
I [
1.2 Székhely

Település: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD[]]]]]] Irányltószám: DDDD
Közterület neve: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOrnrro
Közterület jellege: lutca I Házszám: §)DOODDDD Épület: 0000 Lépcsőház: 0000
Emelet: ODO Ajtó: DDDD
1.3 Bejegyző határozat száma: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
1.4 Nyilvántartási szám: 00000000000000000000000000000000000
1.5 Képviselő neve: ~~ill~~~mD~~~~illm~DODDOOOOOOOOOOOOOODOOOOOODDDDDDODODOODDOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A "VÉDESE" Nkft célja a fogyatékkal, károsodottsággal él6 és megváltozott munkakép~sségli emberek
esélyegyenl,OOégének, tartós fo'glalkoztatásának, társadalmi integrációjának elősegítése védeu munkahelyi
környezetben. A "véríett" munkakörnyeaetbö! kl lehet. lépni a versenyszférába, ehhez nyűjt segítséget
szervezetünk. A változó gazdasági köröhnények között is a rnűködésl biztonság megőrzése, il murrkahelyes
Illegtartása. Társasá'fJunknál a dolgozó' munkaviszonyban tanulja meg a felkínált ésa felrm~rt képességeine~
megfelelb rnunkatevékenységeket, betanttó képzésben részesül, támogatást kap munka mellertiszakképzés
megszerzésehez. Rehabilitásiós. fo'glalkaztatási munkaköreink: rehabilitációssegédgondozó, 'Személyi
segítő, szoctátts intézményi takaritó, rnosodaí higiénés munkatárs, konyhai kisegitő" textilipari kisegítő,
kerti es udvari munkatárs, porrés. Az általunk foglalko.ztatottakegészségi állapota igen különböző, il

lehetőségekhez képest í'9yekszünk állapotuknak megfelelő rnunkát btztosítani.Tart.ós és tranzitos
dolgozónk is van.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Irehabilitációs foglalkoztatás [
3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1.1998.évi XXVl.tv 15. § [

Iszerinti mmk személyek foglalkoztatása védett körülmények között

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: !megváltozott munkaképes.ségű emberek 1
3.4 Közhasznú tevékenységből részesü lők létszáma: 160 [
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2014. évben 6'0 16 m'egváltozort mu nkakép'essérJííem bernek blztosítottu nk mu nkal,ehetöséget
rehabi Iitáci'ó s lOHlal koztaiás keretében.

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2015.04.29 14.23.31



Közhasznúsági melléklet

Országos Bírósági Hivatal

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

I"VÉDESE" Nonprofit Kft [
I I
1.2 Székhely

Település: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIJ Irányítószám: DDDD
Közterület neve: DDDDDOOOODODDDDDDDDDDDDDDJJCDD
Közterület jellege: lutca I Házszám: ~OODOOOO Épület: 0000 Lépcsőház: OOO[]
Emelet: 000 Ajtó: 0000
1.3 Bejegyző határozat száma: 00000000000000000000000000000000000
1.4 Nyilvántartási szám: DDDDDDDDDDODDDDODOODODDDOODOOODOOOO
1.5 Képviselő neve: §J~[]~~[!]OJO~~[!]~[]OJ~DDDOODDOOODDDDODODOOOOOOO
00000000000000000000000000000000000000000000000000

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szociális 'ellátásokllan ' idősek, fO~JYatékos emberek bentlakásos és bentlakás nélküli ellátása ~
reszfeladatok végzése. Teljes intézményi étkeztetés 1úO f.o részére, intézményi takarítás, rnosás,
parkgondozás.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ISZOciális tevékenység [
3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 12011. évi CLXXXIX.tv 23. § (5) 11. r

ISZOCiáliS ellátások közfeladat [
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoport ja: lidősek, fogyatékkal élők [
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1200 [
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Idős éS,togyatékka~~lő ember~k hentl.a.~~sos sz~ciál.isellátá.~?an való köZr~el?,ií~Öl:I~sa megrendelőn
keresztül. Etkeztetesl, l1'1'o5<odal,takarItasI szolgaltatasok nyuJtasa atenntartó lntézrnénynek,

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:l.O Nyomtatva: 2015.04.29 14.23.31



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

pénze sz köz 421 rehabilitációs foglalkoztatás

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznu tevekenkseg erdekeben
felhasznált vagyon imutatása 421(összesen)

Közhasznú tevékenkség érdekében
felhasznált vagyon imutatása 421(mindösszesen

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szennti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

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 tisztséQviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:l.0 Nyomtatva: 2015.04.2914.23.31



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

~~~~ezet [Jv [§§J§J§]§J[JD~~~~0~[]QJ[!]D~[][!]DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

7, Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 229626 242847
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)] 229626 242847

H. Összes ráfordítás (kiadás) 236621 242681

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 129783 138339
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 184524 207087
K. Adózott eredmény -6995 166

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 muta tói Mutató teljesítése
Igen Nem

Eetv. 32. § (4) a) [(81 +82)/2> 1.000.000, - Ft] ~ O
Eetv. 32. § (4) b) [Kl+K2>-O] D ~
Eetv. 32. § (4) e) [/1+12-AI-A2)/(Hl+H2»=O,25] ~ D

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Eetv. 32. § (5) a) [(C1+C2)1(G1+G2) >=0,02] O ~

Eetv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2»=O,5l ~ D
Eetv. 32. § (5) e) [(L1+L2)12>= 10 fől D ~

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2015.04.29 14.23.32



20290557 8690 572 13
Statisztikai számjel

13-09-128718
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: "VÉDESE" Nonprofit Kft

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

2014.01.01.-2014.12.31.
közötti időszakról szóló

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Kelt: Pécel, 2015. május 20.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)



20290557 8690 572 13 11
Statisztikai számjel

13-09-128718
Cégjegyzék száma

"V~DESE" Nonprofit: Kft:
"A" MERLEG Eszközök (aktívák)

2014.01.01.-2014.12.31.

Sor- A tétel megnevezése 2013.
Előző év(ek)

2014.
szám módosításai

A B C D E
l. A. BEFEKTETETTESZKÖZÖK (02.+04.+06. sor) 206904 202157

2. 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 54 51

3. Ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése
4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 206850 202 106

5. Ebből: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
6. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - -

7. Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8. B. FORGÓ ESZKÖZÖK (09.+10.+11.+12. sor) 25092 29246
9. r. KÉSZLETEK 2367 2530
10. II. KÖVETELÉSEK 20569 13520
ll. Ill. ÉRTÉKPAPÍROK - -

12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2156 13 196

13. C. AKTÍVIOÖBELIELHATÁROLÁSOK 101 55

adatok eFt-ban

E:I!:J~__~E~S~Z~K~Ö~Z~Ö~'K~(~A~K~T~ÍV~A~'~K~)~Ö~'S~S~Z~E~S~E~N~(~0~1~.+~0~8~.~+~1~3~so~r~)~~2~3~2~0~9~7~~ ~~ __~2~3_1_4__5_8__~

Kelt: Pécel, 2015. május 20.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)



20290557 8690 572 13
Statisztikai számjel
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13-09-128718
Cégjegyzék száma

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

2014.01.01.-2014.12.31.

Sor-
A tétel megnevezése 2013.

Előző év(ek}
2014.szám módosításai

A B C D E
15. D. SAJÁT TŐKE (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 2052 2218 ,
16. 1. JEGYZETI TŐKE 3000 3000
17. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken \
18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) - -
19. m. TŐKETARTALÉK - -
20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 6047 - 948
21. V. LEköTÖTT TARTALÉK - -
22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - -
23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 6995 166

24. E. CÉLTARTALÉKOK - -
25. F. KÖTELEZETTSÉGEK (26.+27.+28. sor) 82236 84790

26. 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - -
27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 66400 72 400

28. m. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 15836 12390

29. G. PAsszív IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 147809 144450

adatok eFt-ban

~~ __ ~FO~R~R~Á~S~O~K~{~P~A~S~S~Z~ÍV~A~'~K~)~Ö~S~S~Z~E~S_E~N~(~1~5~.+_2~4~.~+_2~5_.+__29~._s~o~r~) ~ 2~3_2_0_9_7__ ~ ~ 2_3._1_4~5~8r
:,.~.--.

Kelt: Pécel, 2015. május 20.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)



20290557 8690 572 13
Statisztikai számjel
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13-09-128718
Cégjegyzék száma

"VÉDESE"Nonprofit Kft
"A" EREDMENYKIMUTATAS

(összköltség eljárással)
2014.01.01.-2014.12.31.

Sor- A tétel megnevezése 2013.
Előző évek

2014.
szám módosításai

A B C D E

1. Értékesítés nettó árbevétele 156599 166023
II. Aktivált saját teljesítmények értéke - 115 58
Ill. Egyéb bevételek 73027 76659

Ebből: vissza írt értékvesztés

IV. Anyagjellegű ráforditások 90031 89585

V. Személyi jellegű ráfordítások 129783 138338

VI. Értékcsökkenési leírás 16116 14209

VII. Egyéb ráfordítások 576 607

Ebből: értékvesztés

A. UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEGEREDMENYE (1.+/- - 6995 1II.+III.-IV.-V.-VI.-VII. )
VIlI. Pénzügyi műveletek bevételei - 1

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai - -
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEKEREDMÉNYE(VIlI.-IX.) - 1

C. SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY
6995 2I(+/-A.+/-B.) -

X. Rendkívüli bevételek - 164
XI. Rendkívüli ráfordítások - -
D. RENÓKÍVÜLI EREDMÉNY(X.-XI.) - 164

E. ADÓZÁS ELŐTT! EREDMÉNY(+/-C.+/-D.) - 6995 156

XII. Adófizetési kötelezettség
" - -

F. ADÓZOTT EREDMÉNY(+/-E.::XII.) - 6995 166

G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY - 6995 166

adatok eFt-ban

Kelt: Pécel, 2015. május 20.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)



20290557 8690 572 13
Statisztikai számjel

13-09-128718
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: "VÉDESE" Nonprofit Kft

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

2014.01.01.-2014.12.31.
közötti időszakról szóló

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Kelt: Pécel, 2015. május 20.

I. Általános adatok

1. A "YÉDESE" Nonprofit Kft Magyarországon bejegyzett társaság ( a továbbiakban: Társaság). A cégbírósági bejegyzése a Cg: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-i. 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, Tavaszmező u. 13.

6. A Társaság fő tevékenységi köre: Egyéb hu111ár;,-egészségügyi ellátás

ll. Számviteli politika, alkalmazott értékelési eljárások és módszerek

A. Meghatározó számviteli elvei, 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 értelmében a következőkben részletezzük a Társaságunknál a tárgyidőszakban alkalmazott értékelési

1. Az év végi beszámoló közzétételi határideje minden gazdasági év fordulónapját követő 150. 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 tárgy időszakot követö év február 28.-átjelölte ki. Ezen időpontig a vállalkozás
tudomásárajutott információkat a mérlegbeszámoló 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 összköItség eljárással készíti el. A számviteli
törvény 2. sz. melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatot választotta. A Társaság nem élt a sztv. adta
lehetőséggel a mellékletekben közölt mérleg és eredménykimutatás-sémák tételeinek bövítésére és összevonására vonatkozóan.

5. A társaság könyveit HUF-ban vezeti.

6. Az amortizáció elszámolásánál az eszközök hasznos élettartama alapján meghatározott amortizációs kulcsokat alkalmaztuk az Sztv.·
ben rögzített korlátok figyelembe vételéveI.



7. A Társaság az alábbiakban határozza meg ajelentős hiba mértékét:
Jelentős a hiba, ha az adott évet érintöen megállapított hibák és hibahatások eredményt és saját tőkét érintő együttes összege
meghaladja a mérlegfőösszeg 2 %-át, ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg meg az 1 millió Ft-ot, akkor az I millió Ft. Nem
jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében az üzleti évet érintően feltárt hibák - eredményt, saj át tőkét növelő-csökkentő -
értékének együttes összege nem haladja meg ajelentős összegű hiba értékhatárát.

B. Befektetett eszközök értékelése

A társaság a befektetett eszközöket beszerzési áron értékeli. A Számviteli törvény előírásainak figyelembevételével a tárgyi
eszközök amortizációjának 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 értékcsökkenest évente számolja el a Társaság
• Az 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését egy összegben, abeszerzéskor

számolja el a Társaság, rnint terv szerinti értékcsökkenést.

A Társaság értékhelyesbítést nem számolt el a tárgyi eszközökre vonatkozóan.

Tárgyi eszközök értékadatainak alakulása

Megnevezés Bruttó érték Ertékcsökkenési leírás Nettó érték
2013. év 2014. év 2613. év 2014.év 2013.év 2014.év

Vagyoni értékű jog 270 270 216 259 54 II
Szellemi termékek 1066 1 106 1066 1066 Ó 40
Ingatlanok 225 165 227400 38 III 44986 187 054 182414
Műszaki berendezések 40405 34919· 36538 32297 3867 2622
Egyéb berendezések 54462 56849 38533 42291 15929 14558
Befejezetlen beruházások 2512 2512
Osszesen 321 368 323056 114464 120899 206904 202157

C. Forgóeszl,özök értékelése

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

KészJetek 2367 2530 106,89%
Követelések 20569 13520 65,73%
Értékpapírok O O 0,00%
Pénzeszközök 2156 13196 612,06%
Összesen 25092 29246 116,560/':.1

2014. december utolsó napjaiban a Társaság egyszeri támogatásban részesült, melyet 2014.és 2015. évi fóleg beruházás jellegű
kiadásokra használhat fel, a megváltozott munkaképességű dolgozók munkakörülményeinek javítása céljából.
A 2014. december havi rnmk támogatást is még december hónapban megkapta a társaság. Ennek eredményeként nőt meg a
pénzeszköz az előző évhez képest.

A követelések rnérlegfordulónapi állománya a következő:
adatok ef't-ban

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

Belföldi vevőkövetelések 14490 12842 88,63%
Külföldi vevőkövetelések ° O 0,00
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben O O 0,00
Váltókövetelések O O 0,00
Egyéb követelések 6079 678 11,15%
Követelések Osszesen: 20569 13 520 65,73%

Az egyéb követelés állomány lecsökkent az előző évhez képest, mivel a megváltozott munkaképességű dolgozók támogatását
decemberben kiutalták.

A Társaság a tárgyidőszak 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 fordulónapján rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett.

3. Pénzeszközök

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján a következő pénzeszközökkel rendelkezett:

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

Pénztár, csekkek 1907 2100 110,12%
Bankbetétek 249 II 096 4456,22%
Pénzeszközök Osszesen: 2156 13196 612,06%

adatok ef't-ban

D. Aktív időbeli elhatárolások

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

E. Saját tőke értékelése

A Társaság tőkeszerkezete a tárgyidőszak fordulónapján a következőképpen alakult:

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

JEGYZETT TOKE 3000 3000 100,00%
JEGYZETT, OE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) ° ° 0,00%
TŐKETARTALÉK O O 0,00%
EREDMÉNYTARTALÉK 6047 -948 -15,68%
LEKÖTÖTT TARTALÉK O ° 0,00%
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK O ° 0,00%
MÉRLEG SZERINTI ERED MENY -6995 166 -2,37%
Saját Tőke Osszesen: 2052 2218 108,09%

adatok eFt-ban

A Társaságjegyzett tőkéjének összege a tárgyidőszak folyamán nem változott.

F. Céltartalélwk

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján céltartalékot nem képzett

G. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság a tárgyidőszak fordulónapján alapírótól kapott 64500 eFt fejlesztési és7 900 eFt működési
kölcsönnel rendelkezett.

adatok ef't-ban

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben O ° °Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal
sz. O ° °Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

° ° °Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 66400 72 400 109,04
Átváltoztatható kötvények O ° O

Tartozások kötvénykibocsátásból O O °Beruházási és fej lesztési hitelek ° ° °Egyéb hosszú lej áratú hitelek ° O O
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben O O O
Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-sal ° ° °Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek O ° O
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 66400 72 400 109,04

A Társaság az éves beszámoló fordulónapján nem rendelkezett kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hosszú lejáratú
kötelezettségekkel.



H. Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság a tárgy idöszak fordulónapján a következő rövid-lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett:

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

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

Rövid lejáratú hitelek O O 0,00%
ebből hosszú hitelekből átsoroltösszegek 0,00%

Vevőtöl kapott előlegek 3 19 0,00%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók) 3512 1768 50,34%
Váltótartozások O O 0,00%

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

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll-
sal sz. O O 0,00%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10321 10603 102,73%
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 15836 12390 78,24%

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:

adatok eFt-ban

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

Bevételek passzív idöbeli elhatárolása O 5225 0,00%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 382 817 213,87%
Halasztott bevételek . 147427 138408 0,00%
Passzív időbeli elhatárolások Összesen: 147809 144450 97,73%

lj, bevételek passzívelhatárolása között 2014. december végén kapott egyszeri mmk támogatás összege szerepel.
A költségek között közüzerni 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 következöképpen alakult a tárgyidöszak folyamán:

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 156599 166023 106,02%
Export értékesítés nettó árbevétele O O 0,00%
Ertékesítés nettó árbevétele összesen: 156599 166023 106,02%

adatok eFt-ban

Az árbevételből 130 806 eFt közhasznú tevékenységből származik, ez az összes árbevétel 79 %-a.
A Társaságnak a tárgyidöszak folyamán nem keletkezett kapcsolt vállalkozásokkal szemben értékesítésböl származó árbevétele.

K. Egyéb Bevételek és Ráfordítások részletezése

Az egyéb bevételek értéke 76 659 eFt, amely a megváltozott munkaképességü foglalkoztatottakra kapott támogatás,
a korábbi fejlesztési támogatásból megvalósult eszközök tárgyévi értékcsökkenesi leírásával azonos összegü
visszavezetés elhatárolásból és értékesített tárgyi eszközök bevétele.
A Társaságnak a tárgyidőszak folyamán nem keletkezett kapcsolt vállalkozásokkal szemben egyéb bevétele.
A Társaságnak a tárgyidőszak folyamán nem keletkezett kapcsolt vállalkozásokkal szemben egyéb ráfordítása.

L. Pénzügyi és rendidvüli eredmény részletezése

Rendkivüli bevételekben a pénztárgép cserékhez kapott támogatás szerepel.
A Társaságnak a tárgyidőszak folyamán pénzügyi és rendkívüli 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 tárgyidöszak folyamán tevékenységükért
tiszteletdíj juttatásában nem részesü Itek.

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

N. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi elcmzés

A Társaság vagyoni, pénzügyi ésjövedelmezőségi helyzetének bemutatására a következő mutatókat használja a Társaság:

Megnevezés 2013. 2014. Változás %

Tárgyi eszközök aránya (Tárgyi
eszközök/Méríegfőösszeg) 0,89 0,87 97,98%

Forgó eszközök aránya (Forgó eszközök/Mérlegfóösszeg)
0,11 0,13 116,88%

Saját tőke arány (Saját töke/mérlegfóösszeg) 0,01 0,01 108,39%
Idegen források aránya (Kötelezettségek/Mérlegfóösszeg) 0,35 0,37 103,39%
Likviditási mutató 1.
((követe lesek+értékpap írok+pénzeszkö zök)/rö vid -1ejáratú 1,44 2,16 150,26%
Likviditási gyors ráta (pénzeszközök/rövid-lejáratú
kötelezettségek) 0,14 1,07 782,29%
Forgalomra vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás elötti
eredmény/Összes bevétel) -0,03 0,00 -3,28%
Eszközökre vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti
eredmény/Összes eszköz) -0,03 0,00 -2,38%
Saját tőkére vonatkoztatott jövedelmezőség (Adózás előtti
eredmény/Saját töke) -3,41 0,07 -2,20%

_.

Pécel, 2015. május 20.



Statisztikai számjel
Cégjegyzékszám: l3-09-128718

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 EREDMÉNYKIMUTAT ÁSA
2014. ÉV adatok eFt-ban

Előző
Sor-

A tétel megnevezése Előző év
évek

Tárgyévszám módosítá
sai

1. A. OSSZES KOZHASZNU TEVEKENYSEG BEVETEL 177 142 206666
2. 1. Közhasznú célú rnűködésre kapott támogatás O O
3. a) alapítótóI
4. b) központi költségvetéstől
5. c) helyi önkormányzattóI
6. d) társadalombiztosítótól
7. e) egyéb, ebből 1%...............
8. 2.Pályázati úton elnyert támogatás 64531 66630
9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 104 115 130807
10. 4. Tagdíjból származó bevétel
ll. 5. Egyéb bevétel 8496 9229
12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 52484 36 181
13. C. Osszes bevétel (A+B) 229626 242847
14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 184524 207087
15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 70829 73254
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 101 009 122595
17. 3. Ertékcsökkenési leirás 12248 10871
18. 4. Egyéb ráfordítások 438 367
19. 5. Pénzügyi müveletek ráfordításai
20. 6. Rendkívüli ráfordítások
21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 52097 35594
22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 19317 16273
23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 28774 15744
24. 3.Ertékcsökkenési'leÍrás 3868 3338

25. 4. Egyéb ráfordítások 138 239
26. 5. Pénzügyi rnüveletek ráfordításai
27. 6. Rendkívüli ráfordítások



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
2014. ÉV adatok eFt-ban

Előző
Sor- A tétel megnevezése Előző év évek Tárgyévszám módosítás

ai

28. F. Osszes ráfordítás (D+E) 236621 242681
29. G. Adózás előtti eredmény (B-E) -6995 i66
30. H. Adófizetési kötelezettség O O
31. 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 387 587
32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -7382 -421

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33. A. Személyi jellegű ráfordítások
34. 1. Bérköltség 105270
35. ebből: - megbízási díjak O
36. -tiszteletdíjak O
37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 13701
38. 3. Bérjárulékok 19367
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások O
40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás O
41. D. Továbbutalt támogatás O

Keltezés: Pécel, 2015. május 20.



3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A VÉDESE Nonprofit Kft. 2014. évben a költségvetési támogatásokat az alábbiak sze-
rint használta fel:

Támogató költségvetési intézmény: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

2014. évben pénzügyileg teljesített támogatások összege:
- Megváltozott munkaképességűek támogatása 2013. évi december havi összege: 5 712 eFt
- Megvá1tozott munkaképességüek támogatása 2014. évi összege: 67200 eFt
- Megváltozott munkaképességüek támogatása 2013. évi összegből 2014. évben visszafizetett

összeg 329 eFt

2014. évben egyszeri támogatásban részesült a NKft a megváltozott munkaképességű dolgo-
zókhoz kapcsolódó beruházások finanszírozására, összege 5 225 eFt, melyet 2015. szeptem-
ber 30-ig lehet felhasználni.

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.
2014. évi költségvetési beszámoló (ÁFA nélkül)

BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány (2013. év)

MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

Közhasznú alaptevékenység bevétele

- egészségügyi rehabilitációs szolgáltatás bevétele

- szakorvosi vizitdíj

- szociális intézményi étkeztetés

- textilmosás

- takarítás

- ingatlankezelés, karbantartás, portaszolg.

- bankkamat

Közhasznú alaptevékenység bevétele összesen:

Végleges támogatás (pénztárgép)

Közhasznú célra kapott támogatások

- megváltozott munkaképességűek támogatása

- megváltozott munkaképességűek támogatása (2014. decemberi
előre utalása)

- megváltozott munkaképességűek egyszeri támogatása

Vállalkozói bevételek

- szociális étkeztetés kiszállítással

Tervezett
(e Ft)

2156

Tény (e Ft)

2 156

51000 56789

14000 12068

45000 45587

9000 9643

4200 4200

2520 2520

5 1

130720 130808

164

67.200 66630

5600

5225

15000 11 855



- szociális étkeztetés 3000 3740

- munkahelyi étkeztetés 2000 2209

- szőnyegértékesítés 250 117

- varrás, hímzés 200 230

- Cukrász, és pékáru termék bevétel 16000 15325

- Étkeztetés bevétele (óvoda, rendezvények, egytál étel) 800 1 627

- különféle egyéb bevétel 200 112

- Értékesített tárgyi eszközök 801

Vállalkozói bevételek összesen: 37450 36016

Fejlesztési kölcsön az ESE-től

Működési kölcsön az ESE-től

4000

KIADÁSOK

Bér- és hérjellegű 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

105271

19367

4869

6981

1 220

649
138357



Anyag és anyag jellegű kiadások:

- vegyszer, mosószer 3500 3 161

- élelmiszer költség összesen 43000 43780

- üzemanyag költség 900 625

- áramdíj 4500 3907

- gázdíj 2800 3010

- vízdij ·800 656

- cukrász- és konyhai- csomagolóanyag, fogyóeszköz 3000 1949

- egyéb anyagok (higiéniai, egyéb) 1 800 1903

- karbantartási anyagok 3000 2834

- védőeszköz, munkaruha, védőital 700 819

-ELÁBÉ 1 000 1 541

- egyéb anyagok 150 618

- nyomtatvány, irodaszer 1 100 675

Anyag és anyag jellegű kiadások összesen: 66250 65478

Szolgáltatások díjai

- bankköltség

356 405

10600 9809

3000 2897

500 558

700 690

6500 6595

300 135

1211 1 346

800 575

100 30

600 855

- gépkocsi javítási kts.

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

- szemétszállítás, csatornadíj

- munkába járás, utazás, kikü1detés kts.

- telefon, posta, internet

- orvosi ellátás kts.

- könyvviteli szolgáltatás

- egyéb igénybe vett szolgáltatások

- biztosítási díjak

- hatósági díjak, illetékek



Szolgáltatások díjai összesen: 24667 23895

Program és fejlesztési kiadások

Egyéb kiadások

Tervezett tartalék

5000 9673

5114

2014.évipénzrnaradvány 13196



5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A szociális alapszolgáltatásokban résztvevők részére kifizetett társadalmi gondozói díj össze-
ge 4586 eFt volt 2014. 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 megváltozott mk. támogatás 72 425



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

A VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft. vezető tisztségvi-
selői részére 2014. évben nem nyújtott sem pénzbeli sem természetbeni támogatást. Költség-
térítés és tiszteletdíj kifizetésére szintén nem került sor.



8. A VÉDESE Nonprofit Kft. 2014. 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, műkődési támogatásokkal kapcsolatos feladatok:

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2012. évtől megváltoztak, ellátásaik a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján hozott döntéstől függ. A megváltozott
munkaképességű személy, ha rehabilitálható, akkor rehabilitációs ellátásra 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. 2013. decemberében második alkalommal
lehetett pály ázni az új feltételekkel meghirdetett támogatásra. Társaságunk 60 fő megválto-
zott munkaképességű dolgozóra kérte meg a támogatást, éves szinten egy főre a maximálisan
kapott támogatás összege 1.120 eFt volt.

2014. évben egyszeri támogatásban részesült a NKft a megváltozott munkaképességű dolgo-
zókhoz kapcsolódó beruházások finanszírozására, összege 5 225 eFt, melyet 2015. szeptem-
ber 30-ig lehet felhasználni.

A NKft-nek közhasznú tevékenységéből támogatásokkal együtt 206.666 eFt, vállalkozási te-
vékenységéből 36.181 eFt bevétele származott.

A NKft összes ráfordítása 242.681 eFt volt 2014. évben, ebből a közhasznú tevékenység
ráfordításai 207.087 eFt, a vállalkozási tevékenység ráfordításai 35.594 eFt. Az összes ráfor-
dítások 57 %-a személyi jellegű, a többi anyagjellegű, értékcsökkenési leírás és egyéb költsé-
gek vagy ráfordítások.

A NKft 2013. évben veszteséges volt, de lényegesen kisebb mértékben, mint az előző évben,
2014. évben pedig már sikerült minimális eredményt elérnie.

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

Elvégzett tevékenységek, fejlesztések:

A központi iroda és a szociális központ új helyre fog költözni 2015. évben, melynek előkészü-
letei 2014. évvégén már elkezdődtek.. Cukrászboltunk ugyancsak új helyen került kialakítás-
ra, esztétikus, és a vonatkozó előírásoknak megfelelő körülmények között működik.



Kávé és ital automata került beszerzésre és beállításra a cukrászbolt előtti szabad térre. Így a
dolgozók bármely napszakban önállóan igénybe vehetik - közérzet javító szolgáltatásként.

Isaszegi konyhaüzemünket egy ipari méretű dagasztógéppel, és egy ugyancsak ipari méretű
kenyérszeletelővelláttuk el, amely megkönnyíti az ottani dolgozók napi munkavégzését.

Az isaszegi telephelyünk előtt külső parkoló építésére került sor, ezáltal megszüntettük az
esetleges balesetveszély forrását a korábbi egyenetlen felület szabályos kialakításával.

A péceli és az isaszegi mosodába újabb fél-ipari mosógépeket és szárítógépeket szereztünk
be. Ezek a berendezések egyszerűen kezelhetők, nagyobb mennyiséget lehet mosni egyszerre.
Akorszerű gépekkel biztonságosabbá és könnyebbé vált a rnunkavégzés.

A kisebb beruházásokat illetően: több új mikrohullámú sütő, egy fél-ipari rotációs kapa és új
fűnyíró került beszerzésre. Mindezek a munkakörülmények javítását hivatottak elősegíteni.

Szervezetfejlesztési, humánerőforrás fejlesztési feladatok

A NKft különös figyelmet fordít a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal - akik a
2014. évi átlagos állományi létszámának a 70 %-át képezik - való törődésre. 2014. évben az
alábbi tréningeket tartottuk részükre:

- kommunikációs tréninget (álláskeresési technikákkal) tartottunk a tranzit munkavállalóink-
nak, hat fő részvételével

- a péceli higiénés csoport tagjainak belső higiénés szalanai oktatást tartottunk, amelyet kiegé-
szítettünk az alkalmazásba álló vegyszerek szabályos és biztonságos felhasználásának oktatá-
sával is. A csoport valamennyi tagja (hat fő) részt vett rajta. Az oktatást higiénikus végzettsé-
gű szakember tartotta

- személyiségfejlesztő tréninget tartottunk Isaszegen, mindkét telephely mmk-s dolgozói szá-
mára, 14 fő vett részt rajta - mindkét délután, szakképzett pszichológus részvételével.

- Isaszegen és Pécelen is HACCP ismétlő oktatásra került sor szakképzett higiénikus által.

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.

Pécel, 2015. május 20.



Záradék

1) A VÉDESE Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli beszámolóját és mérlegétjelen
Közhasznúsági jelentéshez mellékelten a könyvvizsgáló elfogadta.

2) A VÉDESE Nonprofit Kft. 2014. 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 2015. május 26-án a
VÉD-3/2015. számú határozatával elfogadta.


