KIÚTPROGRAM KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
2019.01.01.-2019.12.31. IDŐSZAK
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
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1.1. A társaság rövid bemutatása
A Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban ZRt., társaság)
2009.09.23-án alakult határozatlan időre, zártkörűen működő társaságként, közhasznú
szervezetként. A ZRt. a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál bejegyzett közhasznú
nonproft társaság
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046479.
Adószáma: 14918182-2-41
KSH törzsszáma: 14918182-6619-114-01
A ZRt. célja, hogy a „Kiútprogram” (továbbiakban Program) elnevezésű szegényeknek, így
különösen romáknak szóló önfoglalkoztatási modellt megalkossa, gyakorlati tapasztalatok
alapján fejlessze, és ezzel elősegítse a magyarországi szegénység csökkentését,
szakmapolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg uniós szinten is.
A társaság alaptőkéje a fordulónapon: 5.000.000 Ft.
A társaságnak 4787 db 1.000 Ft névértékű, névre szóló dematerizált törzsrészvény,
valamint 213 db 1.000 Ft névértékű, B sorozatú szavazatelsőbbségi részvénye van.
A társaság főtevékenysége egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, melyet nem
üzletszerűen végez.
A társaság székhelye: 1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. 3. em.
A társaságnál alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel.
A Számviteli törvény 17-20. §-a alapján a beszámoló formája: egyszerűsített éves
beszámoló.
1.2. Tulajdonosi szerkezet, tisztségviselők
Az igazgatóság tagjai:
Balogh Csaba
dr. Polgár András László
Molnár György
dr. Szőke Judit
dr. Felcsuti Péter Sándor
Rácz Tibor
dr. Schütt Margit Erzsébet
A társaság cégvezetője jelenleg Medgyesi-Frank Katalin.
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy:
Dr. Polgár András László, az igazgatóság elnöke
Könyvviteli szolgáltatást végző társaság:
Neo Expert Kft
4552 Napkor, Orosi u. 26.
Felelős vezető: Lekli-Támba Réka
Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: 191788
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A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező. A könyvelést és a beszámoló készítését
mérlegképes könyvelő végezte.
A részvények részvényesek közötti megoszlása a fordulónapon (db-szám):
Polgár Alapítvány az Esélyekért

2 931

dr. Polgár András László

352

dr. Felcsuti Péter Sándor

1 433

Nagygyörgy Tibor János

50

Sárvári Marianna

10

Molnár György

1

Ascher Tamás

20

Batiz-Debre Krisztina

1

Bíró András

10

Borbás Krisztina

1

Daróczi Ágnes

1

Daróczi János

1

Debre Istvánné

1

Derdák Tibor

1

Dési János

1

Dr. Barczi Mihály

10

Dr. Batta András

1

Dr. Budai Zoltán

1

Dr. Chikán Attila

5

Dr. Éles Tamás

10

Dr. Gyulánszki Edit

20

Dr. Horn Péter

10

Dr. Költő Dénes

1

Dr. Schütt Margit

12

Dr. Tóth Judit

25

Erdélyi Zsuzsanna

1

Farkas M. Csilla

5

Fátyol Tivadar

2

Fleck Gábor

1

Gáspár Máté

1

Hajós András

1

Hegedűs D. Géza

10

Hernádi Judit

3

Horváth Krisztina

1

Kóczé Angéla

1

Korniss Péter

2

Kőszegi Edit

1

Küllői Péter

10

Máté Gábor

1

Mészáros Zsuzsanna

2

Mohácsi Erzsébet

2

3

Novák Ferenc

1

Orsós Éva

2

Orsós János

1

Polgárné Májér Ildikó

5

Rácz Mátyás Tibor

5

Réti András

10

Réti Olga

10

Szegheő Miklós

5

Székely Gábor

1

Szőke Zsuzsa

1

Sztojka Katalin

1

Szuhay Péter

1

Török András

2

Vojnitsné Kereszty Zsuzsa

1

Zsámbéki Gábor

1

Összes db-szám

5 000

1.3. A Számviteli politika főbb vonásai
A ZRt. a Számviteli törvény 17.-20. §-ban meghatározott egyszerűsített éves beszámoló
készítésére kötelezett. A ZRt. az üzemi tevékenység eredményét a naptári évben elszámolt
értékesítés nettó árbevételének és az egyéb bevételeknek, valamint anyagjellegű
ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb költségek, illetve az egyéb ráfordítások együttes
összegének különbözeteként, tehát összköltség eljárással állapítja meg (2000. évi C. tv.
2.sz. melléklet, „A” változat). A mérleg a 2000. C. tv. 2. sz. melléklet „A” változat szerinti
tagolásnak megfelelően készült, összköltség eljárással. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A
mérlegkészítés ideje: 2020. május 15.
A számviteli politika célja
-

a ZRt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet mutasson,
meghatározza azokat az adatokat, amelyek a ZRt. valós vagyoni, pénzügyi
helyzetének, működési eredményének bemutatásához szükségesek,
bemutassa a társaság adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő
értékelési módok és eljárások, az eredmény kimutatása formájának megválasztását.

Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása
Az értékelésre a hatályos Számviteli politika alapján került sor.
A követelések nyilvántartása az adósok által elismert összegben történt.
A követeléseket a mérlegkészítés időpontjában minősítettük. Minden olyan tétel esetében,
amelynek a befolyása kétséges 100%-ban értékvesztést kell elszámolni a Sztv. 3. §. (4)
bekezdés 10. pontja és a Tao. tv. 4.§. 4/a. pontja alapján. Egyes követeléseket
behajthatatlannak minősítettünk a Számviteli politika szerint, így különösen azokat,
amelyek behajtását eredményesen nem lehet érvényesíteni, mert a végrehajtással
kapcsolatos költségek (a vállalkozás számítása szerint ez 200 e Ft) nincsenek arányban a
követelés várhatóan behajtható összegével (azaz a végrehajtás veszteséget eredményez
vagy növeli a veszteséget), és amelynél az adós nem lelhető fel.
A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyező összegen, a házi pénztárban lévő
készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyező összegben értékeltük.
A források értékelése könyvszerinti értéken történt.
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A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
A ZRt. számviteli rendszerének és politikájának kialakításakor nem tért el a Számviteli
törvény 14. §-ban meghatározott alapelvektől.

1.4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok
beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában és
várható maradványértékben változás nem történt.
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.
Az immateriális javak állománya 2019.12.31.-én 11 e Ft (a társaság által használt
program könyvi értéke).
A műszaki berendezések, gépek, járművek könyv szerinti értéke 2019.12.31-én 82 e Ft
volt.
Egyéb gépek, berendezések könyv szerinti értéke 2019.12.31-én 305 e Ft volt.
A Zrt.-nél 2019.12.31-én befejezetlen beruházás nem volt.
A befektetett eszközök könyvi értéke a fordulónapon 398 eFt volt.
A tárgyévi mozgásokat az alábbi táblázat mutatja be (eFt):
Bruttó érték
Megnevezés
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
- Ingatlanok
- Műsz. gépek, ber.,
- Egyéb gép, jármű
- Beruházás
- Kisértékű
eszközök
Összesen

Nyitó
8 891
6 469

Növ.
1 094

Értékcsökkenés

Csökk.

Záró
8 891
7 562

0
0

894

707

0
1 601

5 574

387
1 093

5 961
0

1 093

940
15 359

1 094

Nyitó

Növ.

8 861
5 757

16 453

Záró

0

Nettó
érték

Nyitó

Záró

8 880
7 175

30
712

11
387

0
406

0
82

488

1 031

1 519

5 269

387

5 656

305
0

305
0

940

940

0

0

16 055

742

398

940
0

19
1 418

Csökk.

Nettó
érték

14 618

1 437

0

Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett a társaság 2019.12.31-én.
A Forgóeszközök állománya 12.333 e Ft, amely árukészletből (3.880 e Ft),
követelésekből (7.411 e Ft) és pénzeszközökből áll (1.042 e Ft).
A Zrt.-nek 2019.12.31-én a vevőkövetelések könyv szerinti értéke 3.068 e Ft (előző évben
ez az érték 19.356 e Ft volt, az év végi értékelés eredményeként a behajthatatlan
követeléseket a Zrt. a számviteli politikának megfelelően kezeli).
A rövid lejáratú egyéb követelések (e Ft):
Egyéb követelések
Egyéb túlfizetés

Előző év
58

5

Tárgyév

ÁFA
Előlegek, kölcsönök
Összesen

573
3 298
3 929

1 629
2 714
4 343

A Zrt. 2019. december 31-én az alábbi pénzeszközökkel rendelkezett (e Ft):
Pénztár
Bankbetét
Összesen

334 e Ft
708 e Ft
1. 042 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolás. 2019. december 31-én nem volt.
A saját tőke állománya 2019.12.31-én 5.054 e Ft, összetevői:
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Eredmény közhasznú tevékenységből
Eredmény vállalkozási tevékenységből

5.000 e Ft
46.331 e Ft
-45.338 e Ft
157 e Ft
-923 e Ft

Kötelezettségek
A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értéke a fordulónapon 7.677 e Ft volt. Ebből
1.120 e Ft a szállítói kötelezettségek záró állománya, 4.980 e Ft a rövid lejáratú kölcsön
kötelezettségek összege és 1.577 eFt egyéb rövid lejáratú kötelezettség, az alábbiak
szerint:
Előző év

Egyéb kötelezettségek
Adótartozások
Jövedelemmel kapcsolatos
kötelezettség
Egyéb
Összesen

Tárgyév

801

1 418

2 438

143

15
3 254

16
1 577

Passzív időbeli elhatárolás
Passzív időbeli elhatárolás 2019. december 31-én nem volt.

1.5 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt. 2019-ben céljai megvalósítása érdekében
vállalkozási tevékenységet is végzett. A Zrt árbevétele 2019.01.01 – 2019.12.31-ig tartó
időszakban 98.162 e Ft volt, ami jelentősen meghaladta az előző évit (59.664 e Ft). A
kapott támogatások, adományok összege 70.250 eFt volt. Az összes bevétel 168.412 e Ft
(az előző időszakban 111.909 eFt) volt.
A Kiútprogram fontos stratégiai döntése volt, hogy 2015-től is integrátorként maga
vállalkozási tevékenységet is végez céljai megvalósítása érdekében. Ebben a
konstrukcióban a Kiútprogram közvetlenül kötött termeltetési szerződést az ügyfelekkel, így
nagyobb rálátása volt az általa támogatottak termelési és értékesítési eredményeire.
Az összes költség és ráfordítás összege: 169.178 e Ft volt 2019-ben.
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Így a tárgyévi adózott eredmény -776 eFt.
A költségek költségnemenkénti alakulását az alábbiakban mutatjuk be (e Ft):
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások

Előző év
894
13 556
1 086
59 580
0
75 116

Tárgyév
680
11 438
1 193
92 528
0
105 839

24 211
849
5 048
30 108

30 899
19
5 792
36 710

2019-ben összességében 5,6% béremelés történt a Zrt-nél.
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

543
6 315

1 437
25 192

Az egyéb ráfordítások között meghatározó tétel a behajthatatlan követelések elszámolása.
Ezen felül itt számoltuk el a le nem vonható áfa értékét is és a hiányzó, megsemmisült,
selejtezendő raktári árukat (12 felvásárlótelepi raktár, 3 terepmunkás raktár és 1 főraktár
készleteit kezeli a Kiútprogram).
A társaság adózás előtti eredménye -766 e Ft.
A társaság az adóévben vállalkozási tevékenységet végzett, de társasági adó fizetési
kötelezettsége 2019. évben nem keletkezett.
A Zrt. adózott eredménye 2019.12.31-én -766 e Ft.
1. 5. Tájékoztató kiegészítések
A munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő. A társaság vezető
tisztségviselőinek juttatást, támogatást nem adott.
2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban civil
törvény) 29.§ (5) bek. szerint a ZRt. által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok bemutatása
A Zrt. szociális mikrohitelezéssel és mentorálással foglalkozik annak érdekében, hogy
tartósan munkanélküli, szegény és főleg roma ügyfelek vállalkozóvá váljanak és jövedelmi
helyzetükön javítani tudjanak.
Május végén, a program indulásának 10. évfordulóján konferenciát szerveztünk 70
érdeklődő részvételével. Összegeztük az eddigi tapasztalatokat, összevetettük a programot
más hasonló szociális innovációval. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindez alkalmat adott
arra is, hogy az ügyfelek és a program iránt érdeklődő szakmai és támogatói közönség
személyesen is találkozhasson. Minderről bővebben a honlapunkon található információ. A
társaság céljai megvalósításának elősegítése, az érdeklődők informálása és
tevékenységének nyilvánosság előtti bemutatása érdekében üzemeltet egy honlapot is:
www.kiutprogram.hu.
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2018-ban elindítottuk a Munkaerőpiaci Beilleszkedési Programot, azzal az a céllal, hogy
uborkázó ügyfeleinket, illetve a hozzájuk hasonló élethelyzetben lévőket a tartós munkát
adó munkaerőpiacra segítse.
Szakmailag támogatjuk azokat a helyi önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésében, ahol a Program jelen van. Átvállaljuk a célcsoport tagjainak az általuk a
vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez igénybevett szaktanácsadás
költségeit.
A Zrt. az általa végzett civil törvény szerint közhasznú tevékenységeket az alábbi
jogszabályok alapján végezte közvetlenül és közvetve:
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet
A társaság 2015-től céljai
tevékenységet is végez.

hatékonyabb

megvalósítása

érdekében

vállalkozási

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. (Köt.) 12.§ (2) bek. alapján a társaságot
2012.03.24-én 1816 sorszám alatt az önkéntesek nyilvántartásába fogadó szervezetként
felvette. 2019-ben 13 fő önkéntesként segítette munkánkat. Jelentős eredménynek tartjuk,
hogy a Kiútprogram több ügyfele önkéntesként is közreműködik a Programban.
2019-ben is kimutatjuk jelen kiegészítő mellékletben a társaság javára végzett önkéntes
munka tartalmát és annak ellenértékét is (az óradíjat a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) Korm.sz.
rendelet 4.§ (5) bek. által meghatározott óradíjjal számoltunk: „a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének
számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell
figyelembe venni”, ami 2019-ben 931,25 Ft volt).
sorszám

önkéntesek
neve

munkaóra/
év

elszámolási
egységár

kalkulált
érték

1

Balogh Ferencné

munkaerőpiaci segítségnyújtás,
mentorálás

275

931,250

256 094

2

Bozsányi László

kapcsolattartás és segítségnyújtás
ügyfeleknek

145

931,250

135 031

3

Breg Zsanett

terepmunkások támogatása,
ügyintézés, ügyfelekkel, hatóságokkal
kapcsolattartás, adminisztrációs
feladatok ellátása

185

931,250

172 281

4

Gáspár Hédi

rendezvény szervezés

20

931,250

18 625

5

Horn Ágnes

diák önkéntesek szervezése

10

931,250

9 313

6

Kerekes Miklós

terepmunkásnak nyújtott segítség anyagszállítás, raktározás, pénzügyi
ügyintézés

210

931,250

195 563

elvégzett feladat

8

7

Molnár György

részvétel konferenciákon,
rendezvényeken, szakmai anyagok
készítése, publikálása

230

931,250

214 188

8

Nagy Judit

mentorálás, munkaerőpiaci felkészítés

80

931,250

74 500

9

Rácz Tibor

banki kapcsolattartás,
rendezvényszervezés

50

931,250

46 563

10

Schütt Margit

könyvelőkkel való kapcsolattartás,
tanácsadás, beszámolók
elkészítésében részvétel

210

931,250

195 563

11

Szűcs István

munkaerőpiaci szaktanácsadás

15

931,250

13 969

12

Török Virág

kiadvány grafikai tervezés, tördelés

10

931,250

9 313

13

Turgyán Rudolf

terepmunkásoknak nyújtott segítség,
szállítás

140

931,250

130 375

1 580

931,250

1 471 375

összesen

2.1. Az üzleti évben végzett közhasznú tevékenység és programok bemutatása (civil
törvény 29.§ (5) bek.)
A Program és a célkitűzések
A Kiútprogram közösségfejlesztő társadalmi támogatással, pénzügyi szolgáltatások és
információ nyújtásával a szociális mikrohitelezés eszközével kíván mélyszegénységben élő
embereket - elsősorban romákat – foglalkoztatásukban segíteni. Támogatja őket, hogy
vállalkozóvá (őstermelővé) váljanak, és hozzájárul munkaerőpiaci integrációjukhoz.
A 2019. évi közhasznú működés
A Kiútprogram 2019-ben Szabolcs Szatmár Bereg megyében és a Bodrogközben 3
térségben volt jelen. A Kiútprogram Közhasznú Nonprofit Zrt. 2019. évben is teljes
mértékben magánforrásból finanszírozta a programot.
A program, annak érdekében, hogy támogassa, mentorálja a célcsoport (ügyfelei)
vállalkozóvá válását vagy annak fenntartását, az alábbi támogatásokat kapta 2019-ben (e
Ft):
Kapott támogatások
Civil szervezetek
Magánszemélyek
Cégek
Összesen

39 910
18 820
11 520
70 250

A program egy integrált piaci termelési folyamatba kapcsolódva működik. A Kiútprogram,
mint szociális vállalkozó, termeltetési szerződést köt az ügyfelekkel, ellátja a termelők
szakmai irányítását, az induláshoz palántát, permetezőszert, tápanyagot biztosít, melynek
költségét az általa felvásárolt uborka árából vonja le szakaszosan. A termelési technológia
elsajátítása a munkafolyamatba integráltan történik A Kiútprogram a felvásárlókon keresztül
a termelőktől megvásárolt uborkát egy piaci szereplőnek, a Zöldség-Fruct Kft-nek
értékesítette 2019-ben szerződés alapján.
A Kiútprogram terepmunkásai választják ki az ügyfeleket, majd személyesen készítik fel
őket az őstermelői feladatok megismerésére, a mindennapi ügyek intézésére, és
folyamatosan segítik őket a kordonos uborkatermesztés technológiájának a
megismerésére, alkalmazására. Megtanítják őket a palántázásra, a vegyszerek kimérésére,
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a folyamatos művelés és gondozás fontosságára. A terepmunkások minden évben
közösségi programokat is szerveznek az ügyfelekkel és családtagjaikkal közösen.
A Kiútprogram ügyfelei a Zrt.-től vásárolják meg a termeléshez szükséges eszközöket
(szivattyú, öntözőberendezés, karók, motoros kapa, permetező) halasztott fizetési
konstrukció keretében, és építik ki saját kertjükben a kordon- és öntözőrendszert.
A Kiútprogram szaktanácsadója heti rendszerességgel ellenőrzi a kerteket és nyújt
szaktanácsadást a termelőknek.
Ügyfeleink, többségében roma asszonyok és férfiak, előzőleg munkanélküliként csak a
közmunka nyújtotta lehetőségben reménykedhettek, vállalták az önfoglalkoztatással járó
terheket és a felelősséget, mely nagyon nagy előrelépést jelent a segélyezési létformával
szemben.
2019-ben sikerült jó szezont zárni a termelőknek, teljesül a Kiutas előirányzat, és a korábbi
évekhez képest jobb eredményt értek el a családok is, több pénzt vittek haza. 2015-től
végez szociális vállalkozás keretében uborka termeltetést a Zrt. Az elmúlt 5 évet tekintve
2019 volt a legeredményesebb a nettó árbevételt tekintve.
2019-ben kevesebb termelővel kötöttünk szerződést, mint az előző évben (74 fő). 2019-ben
64 fővel álltunk ügyfélként kapcsolatban. Korábbi sikeres ügyfelek, akik már nagyobb
területen termelnek, napszámosként foglalkoztatnak környezetükben élőket. Ha a
napszámosokat is beleszámítjuk, akkor legalább 100 embernek segítettünk munkához és
többletjövedelemhez jutni legalább a nyári termelési szezonban. Tavaly a termelési terület
42.890 fm volt, ami kb. 20%-kal haladat meg az előző évit (36.340 fm). Az ügyfelektől
felvásárolt uborka értéke 68.995 e Ft-ot ért el, ami 2/3-dal haladja meg a 2018. évit.
Átlagosan 1.608 Ft értékű termést takarítottak be a termelők folyóméterenként. 2018-ban a
termelő nettó átlagjövedelmét 285 e Ft-ra becsültük, 2019-ben ez 480 e Ft-ot érhetett el. A
Zrt. az uborka értékesítéséből 77.071 e Ft nettó árbevételt ért el, míg a termeléshez
szükséges anyagok, termékek értékesítéséből 21.033 eFt-ot, eszközök bérbeadásából
pedig 58 eFt-ot, összesen 98.162 e Ft-ot.
A legügyesebb és legsikeresebb ügyfelek – ahogy ezt korábban is említettük –
nagytermelőkként önállósodnak, vagy más tevékenységbe fognak. Helyükre mindig új
ügyfeleket von be a program, akiknek hosszabb – rövidebb időre van szükségük, hogy
elsajátítsák a hatékony uborkatermelés módszerét. Minden évben vannak olyanok, akiknek
ez vagy önhibájukból, vagy önhibájukon kívüli okból, de nem sikerül. Akikkel már
semmilyen kapcsolatunk nincs, és a fennálló tartozásuk a Számviteli Politikánk szerint
kisösszegűnek minősül, behajtásuk pedig többe kerülne, mint maga fennálló tartozás,
behajthatatlannak minősítettük. 2019-ben így csak olyan tartozásokat tartunk nyilván az
ügyfelekkel szemben (összesen 5.783 e Ft értékben), amelyek a tárgyévben keletkeztek és
törlesztésük 2020-ban várhatóan teljesül.
A már említett Munkaerőpiaci Beilleszkedést Segítő program keretében két munkatárs két
önkéntessel dolgozott. A program megvalósításához szakmai segítséget kaptunk a
NESST-től. 2019-ben 64 kiajánlott emberből 7 dolgozik hosszú távra munkát biztosító
gyárban. Ez a szám bőven megfelel a hasonló szociális programok eredményeinek, és a
program sikerességét jelzi, tekintve, hogy mentorálásra lényegesen kevesebb erőforrás áll
rendelkezésre a Kiútprogram keretében, mint a hasonló programokban. Célunk továbbra is
a tartós munkához jutásban segíteni a mélyszegénységben élőket.
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2020-ban a program Sozial Marie-díjat kapott. A program fenntartása és kibővítése
érdekében adományokat is gyújtünk: https://adjukossze.hu/kampany/halot-adj-ne-halat-Esikrakat-a-toba-2061
Az eredménykimutatás megosztása vállalkozási és közhasznú (cél szerinti) tevékenységek
szerint (eFt):
Vállalkozási tev.
Értékesítés nettó árbevétele

Közhasznú tev.

98 162

Egyéb bevételek

70 250

Anyagköltség

680

Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 719

Egyéb szolgáltatások értéke

5 719
1 193

Eladott áruk beszerzési értéke

92 528

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség

0
98 247

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 592
30 899
19

Bérjárulékok

5 792

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás

0

36 710

838

599

Egyéb ráfordítások

25 192

VII: sorból: értékvesztés
Eredmény

-923

157

Budapest, 2020. május 31.
…………………………………………..
Dr. Polgár András
az igazgatóság elnöke
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