Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

2009. évi

Közhasznúsági jelentése

Wágner László
ügyvezetı igazgató

A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. 06. 29-én jött létre teljes körő
jogutódlással a Komló Habilitas KHT-ból.

A Kft. 2009. 08. 11-én egy új fióktelepet jegyeztetett be (7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 11.
sz. alatt).

Számviteli beszámoló
Tevékenységünket a KFT. hatályos társasági szerzıdése, számviteli politikája és a mindenkori
érvényes jogszabályok szerint végezzük.

A 2009. évi beszámoló az éves beszámoló egyszerősített mérlege, eredmény kimutatása
és kiegészítı melléklete adataiból áll.

Költségvetési támogatás felhasználása
Társaságunk 2009. évben védett szervezeti szerzıdés keretében, pályázat alapján 112. 938.
000,-

Ft

rehabilitációs

költségtámogatásban

részesült

a

Szociális

és

Munkaügyi

Minisztériumtól. A támogatást a KFT. bér és járulékainak kifizetésére és a mőködési
költségekre fordítottuk.

A vagyon felhasználása
Megnevezés
Saját tıke
Jegyzett tıke
Tıketartalék
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény

2008. december 31.
53. 464
3. 000
17. 093
46. 581
-13. 210

2009. december 31.
51. 630
3. 000
17. 093
31. 111
-1. 833

A KFT minden tevékenysége az alapító okiratban foglalt közhasznú cél elérése érdekében
folyik.
A KFT. 2009. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.
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Egyéb kapott támogatás
2008-ban a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ REHAB-2008 pályázatán 23. 658.
000,- Ft vissza nem térítendı támogatást nyertünk beruházásainkhoz. A 2009-évre elszámolt
támogatás 9. 395. 000,- Ft. A pályázatban megjelölt és tervezett beruházásokat sikerült
maradéktalanul és idıben befejeznünk, tovább foglalkoztatási kötelezettségünknek eleget
tettünk.

Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás
Az ügyvezetı igazgatóknak 12. 145. 952,- Ft javadalmazást fizettünk és a bel- és külföldi
kiküldetési költségek kerültek megtérítésre.

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2009. évben társaságunk 65 (statisztikai állományi létszám szerint) fı megváltozott
munkaképességő dolgozót, ezen belül 38 fı értelmi fogyatékost foglalkoztatott. A 65 fıbıl 61
fı a nyílt munkaerı piacon nem foglalkoztatható.

Társaságunk minden tevékenysége a megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztatását,
esélyegyenlıségük biztosítását szolgálja.

Könyvvizsgálói záradék kivonata
„A beszámoló a társaság 2009.december 31-i állapot szerinti vagyoni,pénzügyi és jövedelmi
helyzetérıl valós képet ad.”
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