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1. Száruviteli tleszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzalegyütt tekinthető meg.

1.2" Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló szabá|yszeruségét, megbízhatőságát és valódiságát az ORG-AUDIT
Könywizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft" ellenőrizte. Kamarai nyilvántartási száma: 001171.

A könyvvizsgálói feladatok ellátását 201 1. június l-től új könyvvizsgáló veszi át.

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámolő a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pónztigyi- és jövedelmezősége
helyzetéről megbízható és vatrós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem
szükséges.

A társaság a közhasznú beszámoló lehetőségei közül a 224|2000.(XII.19.) Korm. rendelet 6. par. (8)
bekezdése szerinti beszámoló készítését választotta'

2. A szervezet bemuta!íEa

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége:

Székhelyén: Veszprém, Sólyi u' 2a. szám a|att"

2.2 " T ev ékenység általában
ez ÉlBrÖRÖna r. K' Nonprofit Kft. tagjai a Veszprém, Sólyi u. 20. számalatt felépített idös otthon
üzemeltetésére kiemelten közhasznú tiírsaságot alapítottak 2005 januárj ában. Az intézmény műszaki
átadásétra 2005. november 16-án kertilt sor. Tevékenységét, az idősek gondozását 2005. december l-től
végzi" A20L0. év az ötödik teljes éve'

2.3. Kozhasznú tevékenysóg

A társaság a Khtv. 5"ő-ában foglalt rendelkezések alapján kiemelkedően közhasznú szeryezet,
tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV" tv. 8. ő' (1) bek., valamint a
szociális ellátásról szőIő 1993" évi III. tv. 91. ő. (l) bek. alapján közfeladatokat lát el"

A közhasznú tevékenységét a társaság az alábbi TEÁOR '08 besorolási tevékenységek keretében
gyakorolja:

8730 08 ldösek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, mint főtevékenység

8610 08 Fekvőbeteg-ellátás

8621 08 Általános jráróbeteg-ellátás

8622 08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8690 08 Egyéb humán_egészsógügyi ellátás

8710 08 Bentlakáscls, nem korházi ápolás

8720 08 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

8790 08 Egyéb bentlakásos ellátás
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8810 08 ldősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899 08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélktil

9313 08 Testedzési szolgáltatás

9604 08 Fizikai kőzérzetet javító szolgáltatás

2.4 " Szervezeti felépítés

A társaság képviseletére 201 1. január 4-ig Burián András ügyvezető volt jogosult . 2011.január S-től az
ügyvezető igazgatői feladatokat Máhl Szabolcs vette át, aki a tiírsaság képviseletére önálióan jogosult.

A szakmai hatóságok felé a társaságot Hegyi Zoltánné megbízott intézményvezető képviseli, akj az
ápolásvezetői teendőket is ellátja. Az éIe|mezésvezetői feladatokat Klausz Anna végzi.

2.5. Foglalkoztatottak
Azintézmény 2010" december 3I-én 52 főt foglalkoztatott.

3. A vagvon felhaszná!ésa

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

VagyonÍ helyzet alakulása

Megnevézés (1000HUF)

Vílhlt"g{:i":l:í'ÍnY'
Közhasznú tevékenység eredménye

l- 099

?-q 79"q

? 3:7"1

-11 048

l"q i6_"2

I 325

-9 960

4. Költséevetési tár'qogatások felhasználása

4.1. KöltségYetési támogatások bemutatása
A szewezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett" A támogatások jellemzői a trárgyévi
gazdálkodás bemutatása Során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. KöltségYetési támogatások felhasználása

A Magyar Áilamkincstártól kapott normatív támogatást a Nonprofit Kft' teljes egészében
alapfeladatinak ellátásrára használta fel.

5. A tárevévi eazdálkodás bemutatása

5.1'. Bevételek

Kapott támogatások

Az Életöröm K. K' Nonprofit Kft. a Magyar Államkincstártól feladatai Íinanszírozásához 69.064 eFt
norrnatív támogatást kapott.
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Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet által atargyévben páIyázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

P á|y ázati úton elnyert támogatások

PáIyázaÍ Kiíró
Elnyert
összeg

t000HUF

ESZA Nonprofit Kft" 881

881

Tagdíjból származő bevételek

A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei

ez Él-BrÖnÖM Nonprofit Kft' közhasznú tevékenységének trárgyévi bevételeit mutada be az alábbi
táblázat:

Közhasznri tevékenység bevételei

Jo$cím , Osszeg
(1000HUF)

Gondozottak á1ta7 fizeteÍt térítési díjak 121 912
s 

1p 9i'a'] 19_'-e1rc 
zw!é 9

Összesen: , ' '"'

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység egyéb bevételeÍ

5 480

127392

Osszes
(1000HUF)

-K91ép-_dunán1úl!

..v::"ipl:* v-.ul_g:

n'9siona.$ uunkaügyi Köry9-n1 bé1ám9s9!á93. 
.

4 908

I 587

456

Vállalkozási tevékenység bevételei

Rz ÉLnlÖRoM Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi
táblázat:
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Etkeztetés bevéte]e

Osszeg
(1000HUF)

Yállalkozási tevékenység bevételei

Közvetített szo1gáltatás

Bérleti dtj bevétele

Fizető vendég1átás, szá11ásdíj

oktatás

3 2Ql

1Uq
r 632

994

800
Kapott kamat, arányosításból l8

441

8202

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

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

Y ezető tisztségviselők j uttatásaí

A társaság ügyvezetője ellenszolgáltatás nélkül |átta e1 tevékenységét.

A vezetők részére 20 1 0-ben kifizetett bér 7 '634 eFt, gépkocsi használat költségtéríté se l .477 eFt volt.

Kiizhasznú tevékenység működésí költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kertiltek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

ez ÉI-BTÖRÖM Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutada be az
alábbitáblázat:

, Osszeg
(1000HUF)

Anyagj e11egti ráfordítások

Vállalkozási tevékenység ráfordíLásaí

Értékcsökkenési leírás

ráfordítások

Összesen: ' : , :

5.3. A tárgyéví gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét' a tfugyévben közhasznrj
céljának megfeielően látta el'
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6. Köszönetnvilvánítás

6"1. Köszönet a támogatóknak
ez ÉI-nrÖRÖM Nonprofit Kft. ezúton fejezi köszönetét mindenkinek' aki tevékenységének ellátáshoz
a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott"


