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Kiegészítő melléklet

Rehab Force Nonprofit Kft.

Általános rész
A Rehab Force Nonprofit Kft. tevékenységét 2010. évben kezdte meg.
A társaság tevékenysége: megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása.
A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.
Székhelye: 1061 Budapest, Vasvári Pál utca 3.
Internetes honlapja: www.rehabforce.hu
A társaság tulajdonosai belföldi magánszemélyek.
A társaság tagjainak adatai:
Név
Szabó Péter Tamás
Szabó Ibolya Tünde

Cím

Tulajdoni
hányad (%)

1061 Budapest, Vasvári Pál utca 3. 1.em. 3.
1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. 2.em. 6.

80,00
20,00

A beszámolót aláírta:
Név
Szabó Péter Tamás

Lakhely
1061 Budapest, Vasvári Pál utca 3. 1. emelet 3.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.
Könyvvitelért felelős személy neve: Boda Margit (2440 Százhalombatta, Hunyadi J. u. 11.)
reg.szám: 154282.
A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Vasvári Pál (1039 Budapest, Zrínyi
utca 41.), nyilvántartási száma 007076.
A mérlegkészítés pénzneme Ft. BT.
A mérlegkészítés időpontja 2022.05.25.
Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika
A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni
és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.
A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves
beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A"
változatban készíti.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
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számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli
törvény előírásai szerint vezesse.
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre
álljanak.
A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.
Értékcsökkenési leírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata,
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában
történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris
leírást alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet
a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.
A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar
Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.
Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A
munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.95 BT.
A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt
ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.
A tárgyévi adózott eredmény eredménytartalékba kerül.
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Tájékoztató rész
A kapcsolt felekkel lebonyolított olyan ügylet, amely lényeges és nem szokásos piaci feltételek
között valósult meg, az üzleti évben nem volt.
A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Immateriális javak
Immateriális javak
(bruttó értéke és értékcsökkenése)
Szellemi termékek
Szellemi termékek értékcsökkenése
Immateriális javak összesen

Nyitó
(e Ft)

1342
-430
912

Növekedés Csökkenés Átsorolás
(e Ft)
(e Ft)
(e Ft)

0
-164
-164

0
0
0

0
0
0

Záró
(e Ft)

1342
-594
748

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.
Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközök
(bruttó értéke és értékcsökkenése)
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni ért.jogok
Műszaki gépek, berend., felsz., jármű
Egyéb gépek, berend., felsz., jármű
Ing. és kapcsolódó vagyoni ért.jog écs
Műszaki gépek, beren.,felsz., jármű écs.
Egyéb gépek, berend., felsz., jármű écs.
Tárgyi eszközök összesen

Nyitó
(e Ft)

31361
26274
51727
-2514
-10207
-32882
63759

Növekedés Csökkenés Átsorolás
(e Ft)
(e Ft)
(e Ft)

0
14097
11871
-1882
-6827
-10151
7108

0
150
3512
0
-108
-2221
1333

0
0
0
0
0
0
0

Záró
(e Ft)

31361
40221
60086
-4396
-16926
-40812
69534

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.
Követelések bemutatása:
Megnevezése
Vevő követelések
Támogatás folyósítási igény
Óvadék, kaució
Egyéb klf. követelések
Összesen

Összeg (e Ft)
19945
19105
2450
1711
43211
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A tárgyévben társasági adó kötelezettsége a társaságnak nincs.
Kötelezettségek
A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.
Megnevezés
Elszámolás munkavállalóval
Belföldi szállítók
Béradók és járulékok
ÁFA
Munkabérek, letiltások és fejlesztési díjak
Folyó támogatások elszámolásai
Egyéb klf. kötelezettségek
Összesen

Összeg (e Ft)
37
10861
7845
5016
13878
4562
262
42461

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.
Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából
jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.
A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Nonprofit, közhasznú tevékenyég bevételei:
Megnevezés
Értékesítés árbevétele
Egyéb bevételek
Összesen
95 BT.

Összeg (e Ft)
369922
314803
684725

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.
Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel nem volt.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.
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Nonprofit, közhasznú tevékenység ráfordításai:
Megnevezés

Összeg (e Ft)

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Összesen

213384
274143
19024
1490
508041

Személyi jellegű ráfordítások összetétele:
Megnevezés
Bérköltségek
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Összesen

Összeg (e Ft)
230681
34884
8578
274143

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.
Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.
Nonprofit, közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye:
Megnevezés

Összeg (e Ft)

Egyéb pénzügyi bevételek
Egyéb pénzügyi ráfordítások
Összesen

1
-33
-32

Mutatószámok
Vagyoni helyzet mutatószámai
A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 18,52% volt, tárgyévben 13,89%.
A/(A+B+C)*100

A forgóeszközök aránya előző évben 81,33% volt, tárgyévben 85,90%.
B/(A+B+C)*100

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.
Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 75,27% volt, tárgyévben
86,87%.
D/(Források összesen)*100

Az eladósodottság aránya tárgyévben 8,39%, előző évben 19,22% volt.
F/(A+B+C)*100

A nettó eladósodottság előző évben 0,17% volt.
(F-BII)/D
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Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 393113 ezer Ft, előző évben 217846
ezer Ft volt.
(B+C)-FIII

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 89,46%, előző évben 82,90% volt.
(B+C-FIII)/D*100

A befektetett eszközök összes fedezettsége 625,25%, míg a saját tőkével fedezett 625,25%.
Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 407,12% és 406,35% voltak.
(D+FI+FII)/A*100 és D/A*100

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 14648,03%, előző évben 8759,63% volt.
D/DI*100

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 9,66%, előző évben 25,54% volt.
F/D*100

Pénzügyi helyzet mutatószámai
A likviditási ráta értéke tárgyévben 10,23, előző évben 4,26 volt.
B/FIII

A jövedelmezőség mutatói
A nettó termelési érték 137514 ezer Ft volt, ami az előző évinek 210,91%-a.
(Ért.nettó árbev.+Aktivált saját telj.-Anyagjellegű ráf.-écs.)

Az anyagmentes termelési érték 156538 ezer Ft volt, ami az előző évinek 187,79%-a.
(Ért.nettó árbev.+Aktivált saját telj.-Anyagjellegű ráf.)

Az eszközök megtérülése tárgyévben 5,43.
Értékesítéa nettó árbev./((AIInyitó+BInyitó+AIIzáró+BIzáró)/2)

A készletek a társaságnál átlagosan 1,49 napi értékesítést kötöttek le.
( (BI.nyitó+BI.záró)/2 )/Értékestés nettó árbev.*365
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Támogatási programok

(Adatok eFt-ban)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági melléklete
2021. év
Támogatási program elnevezése:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs
foglalkoztatásához nyújtott támogatás

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Budapest Főváros Kormányhivatala

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.01.01 - 2021.12.31.

Támogatási összeg:

229 261

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

229 261

- tárgyévben felhasznált összeg:

229 261

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

210 156
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

199 093

Dologi

22 873

Felhalmozási

7 295

Összesen:

229 261

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtott támogatási
szerződés alapján bér- és járulékai, továbbá dologi kiadásokra került felhasználásra. 2021. évben éves szinten a
szerződés szerinti 151 fős foglalkoztatási szintet elértük. A támogatás jelentős része a részükre kifizetett munkabérre és
járulékaival kapcsolatos kiadás. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzését rehabilitációs mentor,
segítők és csoportvezetők támogatják, illetve irányítják. A dologi és felhalmozási kiadások a munkahelyek működtetését,
a fenntartását és új munkahelyek létrehozását szolgálták.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása több munkaterületen történik,
betanítással, képességek, készségek fejlesztésével munkahelyi beilleszkedés segítésével, a munkahely hosszabb távú
megtartása érdekében. Takarítás, parkfenntartás, péküzem, péküzlet, irodai kisegítő tevékenységek, cal-center, ahol
egészségkárosodott, fogyatékkal élők, hajléktalanok, pszichiátriai betegek dolgoznak.
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Támogatási programok

(Adatok eFt-ban)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági melléklete
2021. év
Támogatási program elnevezése:

Szociális szolgáltatás - fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.01.01 - 2021.12.31.

Támogatási összeg:

48 015

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

48 015

- tárgyévben felhasznált összeg:

48 015

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

48 015
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

30 353

Dologi

14 508

Felhalmozási
Összesen:

3 154
48 015

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A szociális szolgáltatásokat igénybe vevő szociálisan rászoruló személyek foglalkoztatásához nyújtott központi
támogatás, szerződés alapján működési támogatás, személyi kifizetésekre (fejlesztési díj), dologi kiadásokra került
felhasználásra. Célja, hogy meghatározott munkaórában foglalkoztassunk fejlesztő felkészítéssel hajléktalan embereket,
fogyatékos személyeket, pszichiátriai és szenvedélybetegeket az év 12 hónapján keresztül. A támogatás jelentős része
fejlesztési díjra, munkabérre és járulékaira került felhasználásra. A fejlesztési tevékenységben rehabilitációs és szociális
szakemberek vesznek részt.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A szociálisan rászorultak foglalkoztatása több munkaterületen történik, betanítással, képességek, készségek
fejlesztésével, munkahelyi beilleszkedés segítésével, a munkafolyamatok megtanulásával. Takarítás, parkfenntartási
programunkban főként hajléktalan személyek és pszichiátriai betegek dolgoznak. A péküzemekben gépkocsivezető
melletti rakodót, csomagolót, konyhai kisegítőt alkalmazunk kisegítő munkákra. A szociális intézményekben takarító,
karbantartó, konyhai kisegítő, udvaros - segédmunkás, irodai adminisztrátor, betegkísérő, könyvtárosi munkakörben
dolgoznak fejlesztő foglalkoztatottak.

Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási programok

(Adatok eFt-ban)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági melléklete
2021. év
Támogatási program elnevezése:

NSZI FOF2021-C-1430

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.09.01 – 2022.12.31.

Támogatási összeg:

1 475

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

70

- tárgyévben felhasznált összeg:

70

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 475
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

70

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

70

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A program megvalósítása a "Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai
programjainak a támogatása 2021" pályázatból történik. A program címe: „A termelőtől a kemencéig. Élményhétvége és
tanulmány túra a fogyatékos emberek látókörének, szakmai tudásának bővítésére".
A pályázat alapja a fogyatékossággal élő, egészségkárosodott dolgozóink tudásának fejlesztése, a Bake My Day
péküzem, pékség és kávézóban dolgozók és segítőik számára tapasztalat és élményszerzés egy biogazdaság,
malomüzem működéséről, a fenntartható élelmezés szemléletének, az ökológiai gazdálkodásnak a megismerésével.
Mivel a program zárása 2022. 12.31., a támogatás döntő többsége 2022. évben kerül felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2021. évben elkészült a program adminisztrációs rendszere, a dolgozók tájékoztatása,a kapcsolatfelvétel, így a
projektmenedzseri munka került kifizetésre.

Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási programok

(Adatok eFt-ban)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági melléklete
2021. év
Támogatási program elnevezése:

EMMI FOF2020-151 Digitális technológiák a fogyatékos emberek
szolgálatában

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szoc.pol. Központ

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.09.01. - 2021.08.30.

Támogatási összeg:

2 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 717

- tárgyévben felhasznált összeg:

1 717

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

240

Dologi

126

Felhalmozási

1 351

Összesen:

1 717

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A program célja a "Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak a
támogatása 2020" keretében infokommunikációs akadálymentesítés, a megváltozott munkaképességűeket is
foglalkoztató Bake My Day pékségekben, továbbá eladótéri kiszolgálás könnyen kezelhető eszközökkel, informatikai
programmal történő felszerelése.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A program a korszerű infokommunikációs technológiára, interaktív vizuális megoldásra, érintőképernyős eszközökre
épül, ezzel segíti a fogyatékos emberek munkáját, önállóságát és megtanítja őket a digitális technológia használatára. A
vásárlók kiszolgálásához szükséges új kasszarendszer és vendéglátóipari szoftver könnyen elsajátítható és kezelhető.
A program keretében ezek az eszközök kerültek beszerzésre, és a használatuk betanításra.

Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási programok

(Adatok eFt-ban)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági melléklete
2021. év
Támogatási program elnevezése:

EMMI Foglalkoztatás 2019/E/30 Nyitott világ, nyitott ajtók közösségi tér

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szoc.pol. Központ

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.09.01. - 2021.08.30.

Támogatási összeg:

2 722

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

879

- tárgyévben felhasznált összeg:

879

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

330

Dologi

549

Felhalmozási
Összesen:

0
879

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A pályázat a "Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai
programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása" keretében került folyósításra. A támogatás célja:
a pékségben dolgozó megváltozott munkaképességű dolgozók munkájának bemutatása, társadalmi érzékenyítés,
szakmai rendezvények megtartása, személyes tapasztalat átadása a fogyatékossággal élők értékteremtő
foglalkoztatásáról.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A projekt keretében szakmai bemutatókat, rendezvényeket, PR és kommunikációs kampányokat szerveztünk, ahol az
emberek közvetlen tapasztalatok által tudják megismeri a rehabilitációs foglalkoztatást. Fogyatékos, egészségkárosodott
munkavállalóink mutatták be értékteremtő munkájukat, hogy piaci környezetben használható tudással, képességekkel
rendelkeznek.

Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási programok

(Adatok eFt-ban)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági melléklete
2021. év
Támogatási program elnevezése:

Foglalkoztatás 2020-239 Munkafolyamatok betanítása, új
információk szerzése a minőségi munkavégzés érdekében
(munkahely megőrzését támogató tevékenység)

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szoc.pol. Központ

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.10.01. - 2021.12.31.

Támogatási összeg:

7 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

6 699

- tárgyévben felhasznált összeg:

6 699

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

1 003

Dologi

4 619

Felhalmozási

1 077

Összesen:

6 699

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A pályázat a "Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai
programok támogatása 2020" keretében került támogatásra. A támogatás célja: a pékségben dolgozó megváltozott
munkaképességű dolgozók felkészítése, barista ismeretek, kávéfőzés tanítása, segédpék betanító képzés keretében
felkészítés a minőségi munkavégzésre, gyakorlati oktatás a mindennapi feladatok szakszerű ellátására.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A projekt keretében betanító, felkészítő képzéseket szerveztünk, barista és kávéfőzési ismereteket, betanított pék
feladatokat, hogy egészségkárosodott munkavállalóink tudását, ismeretét bővítsük. Megváltozott munkaképességű
munkavállalóink új munkafolyamatokat tanultak, gyakorolhattak be, a jobb és magabiztosabb munkavégzés érdekében.
A felkészítés a munkahelymegtartást is szolgálta.

Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási programok

(Adatok eFt-ban)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági melléklete
2021. év
Támogatási program elnevezése:

„Munkahely megtartása szállásszolgáltatással” - lakhatási program
támogatása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Hajléktalanokért Közalapítvány

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.09.01. - 2022.08.31.

Támogatási összeg:

4 640

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 483

- tárgyévben felhasznált összeg:

1 483

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 640
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 483

Felhalmozási
Összesen:

1 483

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A 3. éve támogatott "munkahely megtartása szállásszolgáltatással” programunk a lakhatás támogatását segíti (20212022. évekre) a társaságunknál foglalkoztatott hajléktalan, megváltozott munkaképességű dolgozóinknak a lakhatási
támogatásáról szól. A vissza nem térítendő támogatás célja: hajléktalan emberek munkásszállón történő elhelyezése és
albérleti támogatása (hajléktan szállókról, utcáról munkaszerződéssel, vagy fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó
munkavállalóink elhelyezése jobb lakhatási körülmények biztosítása).

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A program keretében a hajléktalan emberek átmeneti szállásáról, éjjeli menedékhelyről, utcai gondozásból kerültek a cég
foglalkoztatásába, akik közül 8 fő került munkásszállóra és albérletbe. A program költsége a hajléktalan munkavállalók
lakhatására kerül felhasználásra.
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Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási programok

(Adatok eFt-ban)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának közhasznúsági melléklete
2021. év
Támogatási program elnevezése:

Munkahely és szállás együtt - a lakhatás támogatása a munkahely
megtartása érdekében

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Hajléktalanokért Közalapítvány

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.09.01. - 2021.08.31.

Támogatási összeg:

4 120

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 426

- tárgyévben felhasznált összeg:

3 426

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
Dologi

3 426

Felhalmozási
Összesen:

3 426

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A 2. éve támogatott "munkahely és szállás együtt" a lakhatás támogatása a munkahely megtartása érdekében
elnevezésű program (2020-2021. évekre) a társaságunknál foglalkoztatott hajléktalan, megváltozott munkaképességű
dolgozóinknak a lakhatási támogatásáról szólt. A vissza nem térítendő támogatás célja: hajléktalan emberek
munkásszállón történő elhelyezése és albérleti támogatása (hajléktan szállókról, utcáról munkaszerződéssel, vagy
fejlesztő foglalkoztatásban dolgozó munkavállalóink elhelyezése jobb lakhatási körülmények biztosítása).

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A program keretében a hajléktalan emberek átmeneti szállásáról, éjjeli menedékhelyről, utcai gondozásból kerültek a
cég foglalkoztatásába, akik közül 9 fő került munkásszállóra és albérletbe. A program költsége a hajléktalan
munkavállalók lakhatására kerül felhasználásra.
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