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Altalános rész

A vállalkozás alapitásának időpontja 1997. december 19.
A cég működési formája. Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
A cég 1900 e Ft induló tőkével alakult. 2000. Október l6.-án jegyeztebe a
Cégbíróság a tulajdonosok tőkeemelését így a cég induló tőkéje 3100 e Ft-ra
változott.
A társaság székhelye: Ózd,, Jászi O. út 3

A társaság ,tagai és üzletrészeik megoszlása:
-Magyar Allam

Tulaj donosi j oggyakorló/vagyo nkezelő: Magyar

-ÓzdiYállalkozői Központ és Ink. Alapítvány
- D övény- F el s őnyárád-Al s ó szuha Önkorm ány zatok
-F arkaslyuk-B orsodbóta-Izsófalva-
B orsodszentgyörgy Önkormán y zatok
összesen:

2.150 e Ft
Nemzeti Vagyonke zelő Zrt

650 e Ft.
200 e Ft
100 e Ft

3.100 e Ft

Az úzletrész átruházása korlátozva, kizárva nincs, a tagok az elővásárlási és
elsőbbségi jogukat a2006. évi IV. Törvény rendelkezései szerint gyakorolják.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete pártoktól
fliggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Tevéken},ségi kör:
- Olyan foglalkoztatási projektek kidolgozása, amely harmonizál a regionális

fejlesztési programokkal, bevonva a munkaügyi központ által is delegált,
elsősorban tartós munkanélkülieket, hosszú távon foglalkoztatva, minél
nagyobb arányban a projekt futamidejének végén tartós munkahelyteremtéssel.

- A projekt magyar és uniós fonásból történő finanszírozásánakpályázatokkal
történő elnyerése, a pály ázatok elkészítésében való aktív közreműködés
külfióldi és magyar szakértők aktív részvételével.

- Együttműködési megállapodás keretében szoros együttműködés a B.A.Z
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával,és a Türr István Képző és
Kutató Intézettel.

- Szociális programok kidolgozása és megvalósítása
- Marketing és Propaganda munka.
- A régió számára hasznos, projektorientált befektetői találkoző szervezése.
- A foglalkoztatáshoz szükséges létszámkiváIasztása, a projektekben tewezett,

tartós munkahelyet biáosító vállalkozás szakmai képzési, átképzési tervének
megfelelő képzés beindítása,

- A tartós munkahelyet biztosító vállalkozás beindítása, atranzit foglalkoztatási
társaságból a szükséges létszám biztosítása, munkaviszony létesítése a
váIla|kozőval, majd a társaság kilépése a projektből.



A számviteli politika kiemelt pontjai:

Érteketesi módok:
- tárgyi eszköz: bekerülési értéken
- saját előállítású: szűkített önköltségen
- készletek: utolsó beszerzési áron
- követelések: számlázott, vagy szerződés szerinti összegben
- pénzeszközök: forintnál bankszámla kivonat, vagy pénztárjelentésben

kimutatott összegben, devizában lévő pénzeszközöket az év utolsó napján
érvénye s dev iza közép ár folyamon

- saját tőke: a főkönyvben kimutatott összegben
- kötelezettségek: számlázott és elismert összegben kerülnek értékelésre

I. Jövedelmezőségi és egyéb mutatók

1. A társaság bevételei aközhasznú jellegű tevékenységből és szabad
pénzeszközök lekötésére bank áIta| ftzetett kamatbevételekből, és
különfele támogatásokból tevődik össze az alábbiak szerint.

Közhasznú tevékenységből :

Pénzügyi műv. bevételeiből
Támogatásból

Ebbő1
NFÜ 5.3.6
B AZ Megyei Kormányhivatal

Halasztott bevétel
Esyéb bevétel

678 e Ft
74 eFt

1.818 e Ft

796 eFt
I.022 eFt

13 eFT
262 eFt

összesen: 2.845 e Ft



Fontosabb mutatók 20I l. 2012^ 20I l

Eszköz fedezettség

(saj át tőke/befekt. Eszközök)

Pénzügyi- likviditási helyzet
Gyorsráta
(pénzeszközl r övid lej áratú kötelezettség)

Eladósodottság
Eladósodottság mértéke
(kötelezettsé g/s aj át tőke)

Jövedelmezőség

Bevétel arányos eredmény
(adőzás előtti eredmény/b evétel)

Tőkearányos eredmény
(üzleti eredmény/saját tőke)

Eszközhatékonyság
(üzleti eredmény/eszközök összesen)

1063,7Yo 2155,96Yo 692%

25,34oÁ 706,60Á I32,44Yo

248,6Yo 8,99Yo I85,|Yo

5,79oÁ 0,04IYo

5,32oÁ

II,46Yo

il. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A számviteli politikánk mérlegre való kihatása

l. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várhatő maradyányértékkel
csökkentett bekerülési értékét azoha az ével<re kell felosáani, amelyekben ezeket
az es*özöket előreláthatóan használni fogiák. A 100.000 Ft. Egyedi beszerzési
érték alatti eszközök értékcsökkenésként azonnal egy összegben számolhatók el.
Abeszerzett anyagokat év közben költségként elszámoljuk, majd év végén a
fordulónapra elkészített leltár alapján az utolsó beszerzési áron készletre vesszük.



2. Az immateriális javak, és tárgyi eszközök értékének alakulása 2013 évben

Megnev

12 ültetvény
13 üzemi gép
14 üzemi felsz
14 irodai felsz
16. beruházás

Br érték

I233
55

511
5 103

463

Halm.écs

103 3

55

5l1
5 103

Nettó éfi. leFtl

200
0
0

0
463

3. Anyagkészlet, saját termelésű készlet nem került felvételre.

4. Rövid lej ár atű kötelezettségek részletezése :

Jövedelem kifizetés
Költségvet, adók
Előleg 5.3.1.1
Előleg 5.3.6
Munkaváll. szembeni k
szállítók

980 eFt
6 eFt

3.970 eFt
2.430.eFt

957 eFt
149 eFt

8.492 eFt

5. Passzív időbeli elhatárolások részletezése:

Közijzem, telefon, irodai szolg" 243 eFt
Könyvelés,ügyvédi sz.
kiküldetés

143 eFt
83 eFt

Támogatott eszközök 463 eFt
Osszesen 932 eFt

6. Aktiv időbeli elhatárolások részletezése:

Szaklap előfiz20l4-re 24 eFt

7. A társaság 1.I41eFt céltartalékot képzettvárhatő kötelezettségekre, mely a
Szlovákiában történt foglalkoztatás miatti önellenőrzés költségcsökkentő, a társaságot
terhelő járulékoknak megfelelő össezeg.



III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítósek:

Anyagköltség: 355 eFt
Igénybe vett szolg: 5.328 eFt
Eeyéb szolg 636 eFt
Osszesen: 6.319 e Ft

Személyi j elle gű ráfordítások:

Bérköltség:
Bérjárulékok
Szem. Jell. esvéb

8.277 eFt
878 eFt

1.536 e Ft
összesen: 10.691 e Ft

A társaságot a Tao tv 20§ szerint megillető adómentesség figyelembevételére nem
kerül sor, mivel azi'j;zleti év vesáeséges volt.

Adőzás előtti eredményt csökkentő tétel:
-adó tv szerinti értékcsökkenés 288 eFt

Adőzás előtti eredményt növelő tételek:
-számviteli tv szerinti értékcsökkenés 288 eFt
-bírság, jogköv: 274 eFt
-várható köt.képzett céltart. l141eFt

A társaság saját tőkéjének bemutatása

Saját tőke 2013" 12.3l.-én 4.588 e.Ft
Ebből: Jegyzett tőke 3.100 e.Ft

Eredménytart 17.401 e.Ft
2013.éviMSZ. Eredmény -15.9l3 e.Ft



A társaság 2013 évi veszteségét a következő alapvető ok, illetve módosító tényezők
okozzák:
- Az év során - a2007-2013-as uniós pályázati-támogatási ciklus utolsó évében -
társaságunknak közel sem volt lehetősége a korábbi évek volumenében bevételt jelentő
szolgáItatásnyújtásra, pályázati program megvalósításra, de a szervezeti működés azon
alapköltségei természetesen felmerültek, amelyeket a20l3-as év nagy részében
p ály ázati pro gramokb an nem tudtunk szerep e ltetni. Közha sznu, nonpro fi t, szerv ezeti
működési támogatás nélkül működő társaságunk esetében ehhezhasonló negatív
mérlegeredmény - alapvető tevékenységi jellegéből adódóan - természetesen
időszakonként előfordult az elmúlt l5 évben, ekkor a társaság saját működését
fe lh al m o z ott ere dm énytart al ék áb ó l fi n an s zír o zta, ftnanszir o zza,
- A TÁMOP I.4.6.-t3 programra 2013 decemberében már kifizetésre került 1.356 eFt
költség, melynek finanszírozása atámogatási szerződéskötés elhúzódásamiatt
mérlegkés zítés után történik meg
-A TAMOP 5.3.6 programra 2}I3-banmár merültek fel költségek,12.794 eFtl a
támogatás igénylés benyújtásra került, azonban mérlegkészitésig a kifizetés nem
valósult meg
A TAMOP programok ezen bevételeit a20l4-es gazdáIkodási évben szerepeltetjük.

A társaságnál az átlagos statisztikai állományi létszám 20l3-ban: 2 fő

A társ as ág s zámviteli szolgá|tatás sal kap c s olato s feladatait v é gzi:
Gáspárné Pataki Marianna
Regisztrálási Szám: l2834I

A társaság könywizsgálőja a GAHM Consulting Kft / MKVK szám:00I825l
személyében felelős Horváthné Vámos Mária.
MKVK tagsz:001744

Ózd,20l4"04.23.


