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A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zártkörően Mőködı
Részvénytársaságot 2008. október 15-én jegyezte be a cégbíróság.
A társaság feladata, célja a hátrányos helyzető csoportok társadalmi
esélyegyenlıségének elısegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás. Feladata a munkaerıpiacon
hátrányos helyzető munkavállalók képzésének, foglalkoztatásának elısegítése, az integrált
foglalkoztatást segítı szolgáltatás nyújtása.
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A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zrt. Védett szervezeti
szerzıdést kötött a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megváltozott munkaképességő
munkavállalók foglalkoztatására.

I. sz. melléklet
2008. évi számviteli beszámoló

A közhasznú társaságok alanyai a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvénynek.
A számviteli feladatainkat a számviteli törvény elıírásaira épülı és annak felhatalmazása
alapján kiadott, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítésének
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Kormányrendelet (számviteli rendelet) tartalmazza.

-

-

-

a Zrt. közhasznú beszámolót készít a 2008-as adóévre, mivel rendelkezik a közhasznú
minısítéssel.
A közhasznú tevékenység bevételeként, ráfordításaként a közhasznú szervezetekrıl
szóló törvényben megfogalmazott, a szervezet alapszabályában nevesített közhasznú
tevékenységek adatai szerepelnek. A közhasznú tevékenységnek nem minısülı
célszerinti tevékenység bevétele, ráfordítása a vállalkozási tevékenység adatai között
mutatandó ki.
A szervezet analitikus nyilvántartásai úgy lettek kialakítva, hogy a mőködéshez
kapcsolódó bérköltség, tiszteletdíjak, a megbízási díjak, a személyi jellegő egyéb
kifizetések, a közterhek és a közhasznú szervezet által nyújtott támogatások összege
külön-külön is megállapítható.
A beszámoló alátámasztására szolgáló könyvvezetésként kettıs könyvvitelt vezet.
A kettıs könyvvitel vezetését számítógépes nyilvántartás útján a Move Omega Kft-vel
végezteti.
A pénzforgalmi könyvvitel számszerő egyezıségének ellenırzési idıpontjaként
minden hónap utolsó napját jelöli ki.
A szervezet pénzbeli támogatást nem nyújt, de az alapszabályban rögzített közhasznú
cél szerinti tevékenységet mindenki számára elérhetıvé teszi.
A Zrt. könyvvizsgálati kötelezettségét a választott könyvvizsgáló látja el.
A beszámolóval egyidejőleg a közhasznú törvény szerinti közhasznú jelentést is kell
készíteni.

A Zrt. a számviteli politika kialakítása során figyelembe vette, hogy olyan számviteli
rendszer funkcionáljon, amely alapján megbízható és valós információt tartalmazó beszámoló
állítható össze és egyidejőleg az a vezetıi döntések számára is alkalmas információkat
szolgáltasson, mindezek mellett megfeleljen a 2000. évi C. törvény a számvitelrıl 14.§-ban
rögzített számviteli alapelveknek.
A közhasznú tevékenység folytatása mellett a Zrt. vállalkozási tevékenységet is
folytathat, ha ez nem veszélyezteti a közhasznú tevékenység folytatását, hanem elısegíti és
kiegészíti azt.
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A Zrt. közhasznú és vállalkozási tevékenységének eredményét tıkeváltozásként
köteles kimutatni.
A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. a költségek elszámolására elsıdlegesen az 5-ös,
belsı információk készítésére könyvelt a 6-7. számlaosztályba is.
Eszközök
A befektetett eszközök számbavétele és értékelése a beszámolóban a halmozott elszámolt
amortizációval csökkentett bruttó értéken, azaz nettó értéken történik.
Értékcsökkenésként a lineáris leírási módot választottuk, az értékcsökkenést naptári napra
havonta számoljuk el.
A 100.000,-Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöknél egyösszegő leírást
alkalmazunk.
A forgóeszközök között szerepelnek a készletek.
Készleteink közül a vásárolt készleteket beszerzési áron, a saját termeléső félkész- és
késztermékeket elszámoló áron állítjuk be a mérlegbe.
A követelések vevıi tartozást, dolgozókkal szembeni követelést és a költségvetési juttatás
2008. december havi ki nem utalt összegét tartalmazzák.
A pénzeszközök között a pénztári és a banki pénzkészleteket tartjuk nyilván.

Források
A jegyzett tıke tartalma:

jegyzett tıke
Eredménytartalék
Lekötött tartalék

A kötelezettségek hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségeket tartalmaznak.
Rövid lejáratú kötelezettségek tartalma:
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
tagi kölcsön
APEH felé befizetendı járulékok
munkavállalók még ki nem fizetett 12.havi munkabére
rövid lejáratú hitelek
Hosszú lejáratú kötelezettségek tartalma: pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettség.
A passzív idıbeli elhatárolások a halasztott bevételt tartalmazza.
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II. sz. melléklet
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal és a
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal a megváltozott munkaképességő
munkavállalók foglalkoztatására rehabilitációs költségtámogatás céljából Védett szervezeti
szerzıdést kötött, melynek alapján 2008. évben 73.928.500 Ft támogatás igénylésére volt
jogosult.
A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázatot írt ki „A megváltozott
munkaképességő személyek rehabilitációs foglalkoztatásának támogatása” elnyerésére.
A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. jogelıdje befogadó munkahely kialakítására
pályázott 18.000.000,-Ft vissza nem térítendı támogatásra, melyet megnyert.
A pályázott összeget épületkorszerősítésre, irodai, mőszaki berendezések, gépek
beszerzésére és informatikai fejlesztésre fordítottuk. A pályázati elszámolást a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központ felé 2008. december 15-én elkészítettük.
Az elszámolást elfogadták, teljesítettnek minısítették.

III. sz. melléklet

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Jegyzett tıke:

5.120.000

Tárgyi eszközök készletének változása:
2008. évi nyitó
Beszerzés
Tárgy évi értékcsökkenés
Ugodi épület kivezetése
2008. 12. 31-i tárgyi eszköz érték

110.409.544
20.746.508
2.199.288
2.742.308
126.214.456
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2008. évi bevételek:
- közhasznú tevékenységek bevétele
26.824.575
- Védett szervezeti támogatás
73.928.500
- kifizetıhelyek költségtérítése 1 %
11.780
- pénzügyi mőveletek bevételei
151.373
- vállalkozási tevékenység
671.850
- egyéb bevételek
2.709
- munkaügyi pályázatból visszaírt összeg 1.748.308
2.135.600
- saját termeléső készletek áll.vált.
Bevételek összesen:

105.474.695

2008. évi kiadások:
- anyag jellegő ráfordítások
- személyi jellegő ráfordítások
- egyéb ráfordítások
- értékcsökkenés elszámolása
- kamat

17.124.759
84.201.506
2.695.621
2.199.288
1.318.062

Kiadások összesen:

107.539.236

Eredmény

-2.064.541

2008. 10. 15.
2008. 10. 15.
2008. 10. 15.

pénztár nyitó :
valuta pénztár
bank nyitó

748.890,96.197,2.887.411,-

2008.12. 31.
2008.12. 31.
2008.12. 31.

pénztár záró
valuta pénztár
bank záró

196.490,85.270,4.032.698,-

Pénzeszközök összesen

4.314.458,00

IV. sz. melléklet
Cél szerinti juttatás

Cél szerinti juttatást a Zrt. 2008. évben nem adott.
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V. sz. melléklet
Kimutatás a költségvetéstıl kapott támogatásokról 2008.
Támogatás megnevezése
Pénzbeli

Támogatás célja
Védett szervezeti szerzıdés szerinti

Támogatás összege
73.928.500

A Move Nonprofit Közhasznú Zrt. a támogatásokat a támogatások célja szerint használta fel.

VI. sz. melléklet
A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások
kimutatása:
A KTV. értelmezı rendelkezései között kerülnek meghatározásra, hogy a közhasznú
szervezetvezetı tisztségviselıjének minısül:
„…a közhasznú, a kiemelkedıen közhasznú minısítéső szervezetként nyilvántartásba vett
szervezet munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a
létesítı okirat szerinti egyszemélyi felelıs vezetıi feladatot ellátó személyt nevesíti….”
Ilyen személy a társaság ügyvezetıje és cégvezetıje.
A Felügyelı Bizottság tagjai nem állnak a Zrt.-vel munkaviszonyban, munkájukat ingyen és
bérmentve társadalmi munkában végzik.

A Zrt. vezérigazgatójának juttatása:
2008.október 15-tól december 31-ig

1.210.435 Ft

A Zrt. cégvezetıjének juttatása:
2008.október 15-tól december 31-ig
Összesen:

987.826 Ft
2.198.261 Ft
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VII. sz. melléklet
Közhasznú tevékenység rövid beszámolója:
A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. 1997. évi CLVI számú közhasznú szervezetekrıl szóló
törvény értelmében a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásával eleget
tett a közhasznúsági feladatának. 2008. október 15-tól 2008. december 31-ig átlagosan 233 fı
megváltozott munkaképességő munkavállalót foglalkoztatott, melybıl a Védett szervezeti
szerzıdésben vállaltaknak megfelelıen több mint 94 fı olyan munkavállaló, akik a nyílt
munkaerı-piacon nem elhelyezhetık. Tevékenységével elısegítette a hátrányos helyzető
munkavállalók esélyegyenlıségének biztosítását.
A Zrt. vezetése fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességő munkavállalók
munkarehabilitációja után minél több munkavállaló a nyílt munkaerı-piacon tudjon munkát
vállalni akár alkalmazottként, akár egyéni vállalkozóként.
Ennek érdekében a Zrt. mőködési területén hiány szakmáknak számító szakmákban
készségszintő betanító képzéseket végez, illetve munkatanácsadással, jogi tanácsadással,
szociális ügyintézéssel segítjük elı munkavállalóink esélynövekedését a nyílt munkaerıpiacon való továbbjutáshoz.
A nyílt munkaerı-piacon el nem helyezhetı munkavállalóink mellé a Védett szervezeti
szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen segítı személyt biztosítunk a munkájuk elvégzéséhez.
Fontosnak tartjuk az integráció megvalósítását helyi szinten is, ezért az egyébként nyílt
munkaerı-piacon el nem helyezhetı munkavállalókat is termelı üzemeinkben alkalmazzuk és
nem szegregáltan elkülönített munkahelyeken.
A Zrt. 2009. január 28-ig a mérlegben szereplı rövid lejáratú kötelezettségeit kiegyenlítette.

Keltezés: Pápa, 2009. május 04.
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