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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló aközhasznttsági jelentés mellékleteként, azza7 együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerúségét, megbízhatőságát és valódiságát az ORG-AUDIT
Könyvvizsg á1ó és Gazdasági Tanácsadó Kft. ellenőrizte. Kamarai nyilvántartási száma: 001 17 1 .

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámo|őhoz

A számviteli beszámo]ó a szervezet gazdálkodásáről, vagyoni-' pénzügyi- és jövedelmezősége

helyzetéről megbízható és valós képet mutat' ahhoz további kregészítő információk közlése nem

szükséges.

A társaság a közhasznú beszámoló lehetőségei közi.il a 224lz000.(XII.19) Korm. rendelet 6. $. (8).

bekezdé se szerinti b e s zámo ló kés zíté s ét v álasztotta.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Etérhetőség

A szervezet elérhetősége:

Székhelyén: Veszprém' Sólyi u. 20. szám alatt'

2.2. T ev ékenysé g általában

az ÉLBtoRÖv r. K. Nonprofit Kft. tagjai a Veszprém, Sólyi u. 20. szám alatt felépített idős otthon

üzemeltetésére kiemelten közhasznú társaságot alapítottak 2005 januárj ában. Az intézmény műszaki

átadására2005. novemb er 16-ánkerü1t sor. Tevékenységét, az idősek gondozását 2005. december 1-től

végzi. A2009. év a negyedik teljes éve.

2.3. Kozhasznú tevékenység

A társaság a Khtv. 5. $_ában foglalt rendelkezések alapján kiemelkedóen közhasznú szervezet,

tekintettel arra, hogy a netyi onkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. $ (1) bek'' valamint a

szociális ellátásról szőló 1993. évi III. tv. 91.$ (1) bek. alapján kozfeladatokat lát el.

A közhasznú tevékenys égét a társaság az alábbi TEÁOR '08 besorolási tevékenységek keretében

gyakorolja:

8730 08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, mint főtevékenység

8610 08 Fekvőbeteg.ellátás

8621 08 Általános járóbeteg-ellátás

8622 08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8690 08 Egyéb humán_egészségügyi ellátás

8710 08 Bentlakásos, nem korházt ápolás

8720 08 Mentális' szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

Él6rÖnÖ1yt Nonprofit Kft. Közhasznúságijelentés
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8790 08 Egyéb bentlakásos ellátás

8810 o8 Idősek' fogytékosok szociális ellátásabentlakás nélkül

8899 08 M.n's. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkiil

9313 08 Testedzési szolgáltatás

9604 08 Fizikai kozérzetet javító szolgáltatás

2.4. Szervezeti felépítés

A társaság képviseletére Burián András ügyvezető jogosult'

A szakmai hatóságok felé a társaságot B' Kissné Nemes Ágnes tntézményvezető képviseli'

Az ápolásvezetői teendóket Hegyi Zoltánné, az é\e7mezésvezetől feladatokat Klausz Anna látja el'

2010 május ától az intézményv ezeÍőt teendőket megbízott intézményvezetoként Hegyi Zoltánné

át.

2.5. Foglalkoztatottak
Aztntézmény7OO9.december3I-én49főtfoglalkozÍatott,

3. A vagvon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatá's az alábbt:

Vagyoni helyzet alakulása
Változás

Mégneveiés ( 100ol{IJF) Elaiő év Tárgyév Eltékbén

0

!3- e4!

8 484

-3r 102

VCSZI

Induló tÓke

Tókevá1tozás

Vá11aikozási eredmény

Közhasznú tevékenység eredménye

3 000

..ry't,e-4

-6 111

20 054

3 000

28 138

1)t)
----'|i 

ó+ö'

-0:0_0-

9-!:25

. o-:o-o

0.00

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi

gazdálkodás bemuiatása Során, a bevételek rész7etezésénél kerülnek bemutatásra'

4. 2. Költs é gvetési támogatás ok felhas znáiása

A Magyar Á1lamkincstártól kapott normatív támogatást a Nonprofit Kft' te1jes egészében

alapfeladatinak ellátására használta fel'

ÉünÉcl.Ro'M=NonÉÍo , ;;.11.,..,i 1,,,,,ii ::, .. ir:r'-rt::.. itlt.. r-rt :'=: Kb.ihasa .sá$i s
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5. A táreyévi eazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

Az Életöröm K. K. Nonprofit Kft. a Magyar Államkincstártól feladatai finanszírozásához 69.781 eFt

normatív támogatást kapott.

P á|y ázati úton elnyert támogatások

A szervezet á|ta| a tárgyévben pályázatt úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

P á|y ázati úton eInyert támogatások

Tagdíjból származó b evételek

A szervezet tárgyévben tagdíj címén bevételt nemrealizálrt'

Közhasznú tevékenység bevételei

t ÉlnrÖRÖM Nonprofit Kft. közhaszní
táb)'ázat:

Közhasznú tevékenység bevételei

Pályázat

Társ aházban páIyázaÍ

C)sszéSen:

Allinaz HlngáriaZrt' 338

338

tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbl

Gondozottak által fiZetett térítési díjak' szociáiis étkeztetés

Egyéb ktizhasznú bevételek

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be aza|ábbitáb7ázat:

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei

Jogcím

Jogcím

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ bértámogatása

Kapott kamatok

Flnyert
összeg

lOOOHUF

Összeg
(1000r{uF)

Összeg
(10001{uF)

lal !u+;
107,,,494

Esy?b

Összesen:

4 604

I 164

486

625;4
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Vállalkozási tevékenység bevételei

az ÉI-BTÖRÖM Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi
táb|ázat:

VállaIkozási ter'ékenvség ber'ételei

, t 
,',,, :,::

E1kez19té9 bgvéte|e 
..

Fjz91ő v9ndés|á1ás, b-éri.91i di1 b9véte]e

KöZvetített szolg. bevétele (pl. telefondíj térítés)

Kp o!-t' k1mal, ará-n y o gi!á 
9-b 

ó 
1

Értékesített immat. javak

Esvéb

Összesen: ' ' :

Jogcím

Anyag1 eliegű rráfo1díj1sok

s_z9me|r1j9}tegűráfordí11':o-k .

Értékcsökkenési 1eírás

Egyéb ráfordítások

bevételeit mutatja be az alábbt

Osszeg,
(1000}IÜF)

6 105

4 452

1 045
o<
'J

3 0öó

29r

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat' illetőleg más juttatást nem

nyújtott.

Y ezető tisztségviselők juttatásai

A társaság ügyvezetője ellenszolgáltatás nélkül látta el tevékenységét' A vezetők részére 2009-ben

kifizetett ue' á.os t eFi, gépkocsi használat költségtórítése 1.786 eFt volt'

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenys éghez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek

elszámo1ásra'

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

ez ÉlBrÖRÖM Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az

alábbi táblázat

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
O'sszeg

(1Ü00HUF)

1 -r59

210:9

16

2 680

12 61.5

ÉLÉt15 RoM, N onpi'óJit{tl. Kozhaszn11sági ieléntés
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5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú

céljának megfelelően látta et.

6. Köszönetnvilvánítás

6.1. Köszönet a támogatőknak

Rz ÉLB1ÖRÖM K. K. Nonprofit Kft. ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének

e\\átáshoza tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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