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A 2018_as évet megelőző pénziigyi és tőke helyzet

Az értékesítés ráľbevétele túlnyomó ľészt az elektľonikai bontáshoz kapcsolódik. A z}l7-es év

I0 669 000 Ft-os pozitiv eredménny el zźnilt.

Szervezeti változások

2OI8.O7.l2-én ügyve zets váltás töľtént. A korábbi ugyvezeto Kovács Gáboľ lemondott,

helyette 5 éves időtartamra dr. Forľai-Nagy Enikő került kinevezésre.

Uniós projektek

Az alabbiprojekteknek fenntaľtási ideje még tart.

o ľÁvoP -l.4.l -1 l l l -2O1 2-007 O_ Foglalko ztatás

orKiiziis ügyünk - kezünk munkája"

o ľÁľĺoP 5.3.6-1 111-2012-0068 /'

,,Jelenlét'' pľogľam Gyiingyiis''

. ľÁvop -3.3.g. C-I2-2Ol2-Ol62

,rTanoda Erktt

o ľÁuoP -6.I.2lLHHl II-A-2OI2-OO20

,,Legnag5robb kincs_ Egészségfejlesztési pľogram a Hevesi kistérségben''

Hátľányos helyzetű embereket foglalkoztató elektľonĺkai bontóüzem

A tarnabodi üzem 2018 májusában 12 éves fennállását ĺinnepelte a megemlékezésen l fő a 10

éves munkaviszonyának ęlismeréseként oklevélben részesült.

Már hagyomanyként megtartott kaľácsonyi ünnepségen a koľábbi és a jelenlegi ügyvezető is

jelen volt.

Az izemhez kapcsolódó megváltozott munkaképességri dolgozók foglalkoztatását továbbľa is

a Máltai Gondoskodás NonpľofitKft. végzi.

A Befogadás Nonprofit Kft. működése ľendezésének alapvető kérdése az alapítő ęľedeti

szándéka szerinti alaptevékenység, a bontóüzem műkĺidtetése, a foglalko ztatás biztosítása.

2018-ban a Befogadás Kft. a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatási, munkaerő-piaci

helyzetének javítása érdekében elsősoľban aZ üzemi tevékenységre és kapcsolódó

foglalkoztatási szolgáltatásokľa koncentrál, ennek keretében az izemhez tartoző teľĹilét



ľendezésę, fiĺnyírása, keľtľendezése továbbra is a dolgozók feladatai kozé tartozik.

20I8.07.23-án a GLIA Kft.-vel kötött Megbízási szerzodés alapjźp, a telephelyen

próbaüzemben miĺködő betonelem gyźrtásra a ,,Befogadás'' Kft. 3 fo rendelkezésľe állást

biztosít.

A ,,Befogadás'' Kft. a bontáshoz és sztĺllításhoz kapcsolódó minden engedéllyel rendelkezik.

Jelentős, koľábban is előállt helyzet, a hulladékhasznosítási teľmékdíj - melynek nettó

összege 9 493 293 Ft - kifizetésénekźúhinodása2}l9-re.

Folyĺíszámlahĺtel és likvĺditási helyzet

20l8.évben a bérek és járulékainak' egyéb számlákkifizetése határidoben tĺiľténtek.

Bankĺ és tagi hitelek

A Táľsaságnak nincs banki hitele, ugyanakkor ,,belső tartozásai" még vannak. Az Alapító

Egyesület felé fennálló taľtozásunk (tagi kölcsĺin) összesen 10 000 000 Ft, amelynek

elengedéséről kérjiik az Elnökség döntését.'Ezen túl a Taľsaság 2018. december 3l-én 12

206 000 Ft,- éľtékű ki nem fizetett számlákkal ľendelkezett a Máltai Gondoskodás Np. Kft

felé (amelyből időkôzben 6 miltió foľintot törlesztett)

A tőkehelyzet rendezése

A ľendkívül szigoru gazdálkodás rendezte a tőkehelyzetet, bels ő tartozźlsai vannak' de

összességében ezek csökkentek

Budapest, 2019. április 23.
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