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L Altalános rész

A vállalkozás alapííásának időpontja I99]. december 19.
A cég működési formája. Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság
A cég 1900 e Ft jegyzett tőkével alakult. 2000. Október I6.-án jegyeztebe a
Cégbíróság a tulajdonosok tőkeemelését, igy a cég jegyzett tőkéje 3100 e Ft-ra
váItozott.
A társaság székhelye: Ózd,, Jászi O. út 3

A társaság ,tagai és üzletrészeik megoszlása:
-Magyar Allam

-ÓzdiVállalkozói Központ és Ink. Alapítvány
-Dövény-Felsőnyárád-Alsószuha Önkormán yzatok
-Farkas lyuk-B ors odb őta-Izs őfalv a-
B orsodszentgyörgy Önkormán yzatok
Osszesen:

Tulaj dono si j o g gyakorló/vagyonk ezelő : Magyar Nemzeti Vagyonkez eIő Zrt
2.150 e Ft

650 e Ft.
200 e Ft
100 e Ft

3.100 e Ft

Az üzletrész átruházásakorlátona,kizárva nincs, a tagok az elővásárlási és
elsőbbségi jogukat a2013. évi V. Törvény rendelkezései szerint gyakorolják.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szervezete pártoktól
fliggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A szewezet áItaI azizletí évben végzett főbb tevékenységek és programok:

- 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 forrásból történő ftnanszírozásának páIyázatoWal
történő elnyerése, a páIyázatok elkészítésében való aktív közreműködés
külföldi és magyar szakértők aktív részvételével.

- Egytittműködési megállapodás keretében szoros együttműködés a B.A.Z
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjaival, a Türr István Képző és
Kutató Intézettel és a Kisebbségi -Roma Önkormányzatok<kal.

- Szociális programok kidolgozása és megvalósítása
- Marketing és Propaganda munka.
- A régiő számárahasznos, projektorientált befektetői taláIkoző szervezése.
- A foglalkoztatáshoz szükséges létszámkiválasztása, a projektekben tervezett,

tartós munkahelyet biztosító váIlalkozás szakmai képzési, átképzési tervének
megfelelő képzés beindítása.

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



A számviteli politika kiemelt pontjai:

Értékelési módok:
- tárgyi eszköz: bekerülési értéken
- saját előállítású: szűkített onktiltségen
- készletek: utolsó beszerzési áron
- követelések: számlázott,vagy szeíződés szerint vevő által elismert összegben
- értékvesztés a Szv törvény alaplán kerül elszámolásra
- pénzeszközök: forintnál bankszámla kivonat, v agy pénztárj elenté sben

kimutatott összegben, devizábanlévő pénzeszközöket az év utolsó napján
érvényes MNB deviza középárfolyamon

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

L Jövedelmezőségi és egyéb mutatók

1. A társaság bevételei aközhasznűjellegű tevékenységből és szabad
pénze s zközök leköté sére bank áItaI fizetett kamatbevételekb ő 1, é s

ktilönfé le támo gatás okb ó1 tevődik ö s sze az alábbiak szerint.

Közhasznú tevékenységből :

Pénzügyi műv. bevételeiből
Támogatásból

Ebbő1
NFÜ 5.3.6
rÁvop t.+.o
Étr,top:.t.t
BAZ Megyei Kormányhivatal Mügyi

Halasztott bevétel
Epvéb bevétel

1I.677 eFt
14eFt

48.437 eFt

8.822 eFt
38.695 e Ft

139 e Ft
K 781 eFt

650 eFT
75eFt

Osszesen: 60.853 e Ft



/

A támogatási program keretében felhasznált összegek támogatásonként:

NFÜ 5.3.6 program]
TAMOP 1.4.6 program:
EMOP 3.1.1 program:

8.822 eFt
38.695 eFt

139 eFt

20l 2. 20l 3. 20l4.

Ezen ö s sze gek vé gle ge s j elle ggel kerültek felhasznáIásra, vi s sz atérítendő
támogatás nem volt.

Fontosabb mutatók

Eszköz fedezettség

(saj át tőke/befekt. Eszközök)

Pénzügyi-likviditási helyzet
Gyorsráta
(pénzeszkö zl rövid lejárattt kötelezettség)

Eladósodottság
Eladósodottság mértéke
(kötelezettsé g/saj át tőke)

Jövedelmezőség

Bevétel arányos eredmény
(adőzás előtti eredmény/b evétel)

Tőkearányos eredmény
(nzleti eredmény/s aj át tőke)

Eszközhatékonyság
(üzleti eredmény/eszközök összesen)

2155,96Yo

706,6Yo

8,99oÁ l85,IYo

0,04IoÁ

1281%

I32,44oÁ 64,52Yo

333%

4,2i%

27%

5,5%o



II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A számviteli politikánk mérlegre való kihatása

1. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel
csökkentett bekerülési értékét azok<ra az évehe kell felosztani, amelyekben ezeket
az eszközöket 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 2014 évben

Megnev

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

Br érték

I233
55

511
5843

Halm.écs

I233
55

511
5290

2.416 eFt
3.911 eFt
9.512 eFt

92 eFt
3.292 eFt
2.683 eFt
1.16] eFt

Nettó ért. l eFt/

0
0
0

553

3. Anyagkészlet, saját termelésű készlet nem került felvételre.

4. Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Jövedelem kifizetés
Előleg 3.1.1
Előleg 1.4.6
Letiltás dolg után
BAZM Kormhiv. Előleg
Szlovák ell miatt
SZállítók
Osszesen 23.733 eFt

5. Passzív időbeli elhatárolások részletezése:

Közijzem, telefon, irodai szolg. 320 eFt
Könyvelés,ügyvédi sz. 29] eFt
Kiktildetés 182 eFt
Támogatott eszközök 553 eFt
Osszesen 1.352 eFt



6. Aktív időbeli elhatárolások részletezése:

Az aktiv időbeli elhatárolások azokat a bevételekettartalmazzák, amelyek a futó
programokra 2015-ben érkeztek meg, de 2014 évre vonatkoznak.

7. A társaság ameglevő 1.141 eFt céltartalékhozképzett még 1 .467 eFt-ot a várható
kötelezettségekre, mely a Szlovákiában történt foglalkoztatás miatti önellenőrzés
költségcsökkentő, a társaságot terhelő j árulékoknak megfelelő ös sze g.

8. Értékpapír állományunk az előző évhezképest nem változ ott, az Otp bank Zrt-nél
tőkegarantált befektetési jegyekből ál1.

9. Követelések bemutatása:

Bérleti díj kaució:
Adóhatósági követelés :

összesen:

Anyagköltség:
Igénybe vett szolg:

29 eFt
3.190 eFt
3.2I9 eFí

ru. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Anya8í elle gú ráfordítások részletezése :

2.155 eFt
12.732 eFt

Eg}zéb szolg 822 eFt
összesen:

Személ}zi j elle gű ráfordítások:

Bérköltség:
Bérjárulékok
Szem. Jell, esvéb

16.309 eFt

Osszesen: 39.585 eFt

Igénybe vett szolgáltatások bemutatása:

30.868 eFt
6.817 eFt
1.900 e Ft

Bérleti díjak
Posta, telefon
Könywiteli, ügyvédi díjak

1.837 eFt
1.459 eFt
1.830 eFt

Osszesen: I2.73I eFr



A társaságnál a környezetvédelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszkőz beszerzésre
nem került sor, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatban közvetlenül nem lett
elszámolva költség, veszélyes hulladék, környezetre káros aíryagnem keletkezett.

A társaságot a Tao tv 20§ szerint megillető adómentesség figyelembevétele alapján
80,66390Á adómentesség illeti meg.

Adózás előtti eredmény:

Adőzás előtti eredményt csökkentő tétel:
-adó tv szerinti értékcsökkenés,
terven felüli értékcsökkenés

-előző évek elhatárolt veszteségéből

Adózás előtti eredményt növelő tételek:
-számviteli tv szerinti értékcsökkenés
terven felüli értékcsökkenés

-egyéb jogcímen
-várható köt.képzett céItart.

Adóalap:
Társasági adó:
Adómentesség:
Fizetendő társasági adó:

Saját tőke 2014. 12. 31.-én
Ebből: Jegyzetttőke

Eredménytart
2014.évíMSZ. Eredmény

2.570 eFt

420 eF|

2.023 eFt

420 eFt

8 eFt
1.461eFt

2.022eFt
202eFt
163eFt
39eFt

A társaság saját tőkéjének bemutatása

7.1 19 e.Ft
3.100 e.Ft
1.488 e.Ft
2.531 e.Ft
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A saját tőke váItozása az előző évhez képest:

Saját tőke 2013. 12.3I.-én
Saját tőke 2014. 12.3I.-én

4.588 eFt
7.1l9eFt

A növekedés aziz\eti év pozitív eredménye alapján következett be.

A társaságnáI az átlagos statisztikai állományi létszám 2014-ben: 18 fő

A munkabér és személyi jellegű egyéb költségek bemutatása állománycsoportonként:

Szellemi 5 20.593 eFt 1.376 eFt
Fizikai 13 10.275 eFt 524 eFt
Összesen 18 30.868 eFt 1.900 eFt

Yezető tisztségviselőknek nyujtott juttatás azizleti év során:

Ügyvezető: 4.572 eFt
TAMOP I.4.6 szakmai vezető: 3.660 eFt
TÁUOP 1.4.6 programvezető: 2.124 eFt

A társaság avezető tisztségviselőknek, felügyelő bizottság tagjainak előleget, kölcsönt
nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

A társ as ág számviteli szolgáItatás s al kapc s ol ato s felad atait v égzi:
Gáspárné Pataki Marianna
Regisztrálási Szám: I2834I

A társaság könywizsgáIőjaa GAHM Consulting Kft / MKVK szám:00I825l
személyében felelős Horváthné Vámos Mária.
MKVK tagsz;001744
Azij,zleti évre vonatkozó könyvvizsgáIő áItaI felszámított éves díj: 276 eFt+áfa

Ózd,2015.05.11.


