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1. A Kft.-ről általában
1.1w Cégjegyzés, jogállás
A FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: Kft.) 2008.
november 27-i hatállyal átalakította a S.MJ.V. Önkormányzata, mint Alapító a 330/2008 (Xl.
27.) Kgy. határozatával. A cégbejegyzés 2009. január 26-án, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Bíróság, mint Cégbíróság 08-14-001559 20 sz. végzése alapján történt meg.
A Kft. székhelye:

9400 Sopron, Fraknói u. 22.

Székhely telefon /fax:

99/511-880 / 99/511-88 1

Telephely:

9407 Brennbergbánya, Soproni Út 24.

Telephelytelefon:

99/510-104

Elektronikus levél:

info@foreno.hu

Honlap:

http://www.foreno.hu

A Kft. ügyvezetője:

Földes Tamás (kinevezés időpontja: 2006.09.01. határozatlan

időre.)
A Kft. ügyvezetésének felügyeletét, illetve ellenőrzését az Alapító által a 260/2014 (X.31.)
Kgy. határozat alapján választott Felügyelő Bizottság végzi:
Felügyelő Bizottság elnöke:

Gerencsér Veronika

Felügyelő Bizottság tagjai:

Borza József
Pluzsik Tamás

A Kft. könyvvizsgálója az Alapító által a 145/2012 (V.31.) Kgy. Képviselőtestületi határozat
alapján: Kassza-Audit Kft. (a könyvvizsgálatért felelős természetes személy: Tóthné Dr. Szabó
Erzsébet). Megbízási szerződése 2015. június 01. napjától 2020. május 31. napjáig tart.

1.2. A nonprofit társaság tevékenysége
A Kft. TEÁOR-ban megjelölt célszerinti közhasznú tevékenységei:

88.1O’OS idősek, fogyatékosök szociális ellátása bentlakás nélkül (cél szerint fő közhasznú
tevékenység)
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2. A Kft. működése
2.1. Általános tapasztalatok
A Kft. gazdálkodási formája meglehetősen sajátos: nem nyereségorientált vállalkozás,
ugyanakkor a gazdasági törvényeknek és hatásoknak kitéve, versenyfeltételek között végzi
tevékenységét. Így a munkavállalóink értékes, értékalkotó munkáját nem lehet kétségbe
vonni.
A Kft. adottságai miatt a másodlagos munkaerőpiacon van jelen, ami a speciális, ún. védett
munkahelyek egyik formája. A védett munkahelyeket azok számára szükséges fenntartani,
akik segítséggel, sikeres foglalkoztatási rehabilitációval sem képesek teljesíteni a normál
munkahelyeken elvárt feltételeket. A megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 327/2012 (Xl.16.) Korm.
rendelet alapján a FORENO Nonprofit Kft. rehabilitációs költségtámogatásban részesült
2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig. A támogatás 4 fő tranzit
foglalkoztatású illetve 84 fő tartós foglalkoztatású mmk. dolgozó foglalkoztatását biztosítja.
A támogatás mértéke 2017. évre 113.344.000,- Ft.
Szerződésszám: FRF-C/0480-0/2016
A támogatás csak a mmk. dolgozók bér-és járulékköltségeinek 75%-os részbeni fedezésére
használható fel. A felhasználást a MÁK havonta ellenőrzi. Az állami támogatás a Kft.
működési költségeinek 31%-át fedezi.
A Kft.-nél az a megváltozott munkaképességű munkavállaló,

-

aki az orvosi kezelést, orvosi

rehabilitációt követően nem nyerte vissza teljes munkaképességét, vagy akinek az eredeti
munkakörbe való visszahelyezése a betegség kiújulásának vagy súlyosbodásának veszélyét
rejti magában

—

olyan munkát tud végezni, amit egészségi állapotának veszélyeztetése

nélkül, megmaradt munkaképességével még el tud látni. Így a Kft. alapvető célja a
foglalkozási rehabilitáció, azaz a megváltozott munkaképességűek képességeivel elérhető
legmagasabb szintű foglalkoztatás biztosítására irányul.
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Tartós-tranzit foglalkoztatás aránya (összesen 114 fő)
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2. ábra
Összesen 114 fő a megváttozott munkaképességűek száma.
bekezdésében meghatározott minősítési kategóriába.

2011. évi CXCI. törvény 3. ~ (2)

4

2.2. A Kft. gyakorlati tevékenységei
A foglalkoztatás jellemzően a különböző részlegekben, a Kft, Fraknói

ti.

22. sz. alatti

székhelyén, illetve a Brennberg, Soproni Út 24. sz. alatti telephelyén történik, ahol az alábbi
munkák elvégzését vállaljuk:
-

Szerelde divízió: Autolív Kft. autóbiztonsági alkatrészek rész- és előszerelése, Food-Pack
Kft. élelmiszer csomagolóanyag gyártás, BOS Automotive autóalkatrész részegység
gyártás, Multy Kft. szivacs csomagolás, Sempermed Kft. gumikesztyű szitázás, Heineken
Sopron Kft. címkézést végez.

-

HK divízió: 3 és 5 rétegű hullámkarton lemezekből gyárt gyűjtő és csomagoló dobozokat,
papír raklapokat, valamint az Euroboard Kft.-nek és a Szumma-Pack Kft.-nek bérmunka
végzése.

-

Elektrotechnikai hulladék divízió: elektromos háztartási gépek, és egyéb elektromos
berendezések bontását végzi, és értékesíti a bontott anyagokat a másodlagos
nyersanyagpiacon.

-

Nyomda, kötészet divízió: tevékenységi köre a névjegy készítésétől a könyv előállításáig
terjed. Felfutó teljesítményt mutat a digitális nyomtatás példányszáma, a korábbi évek
fejlesztésének következtében.

-

Varroda: egyedi méretű zászlók konfekcionálása.

-

Brennberg telephely: Sempermed Kft. kesztíű szitázás, csomagolási munkák, valamint az
autóiparban felhasznált részegységek előszerelését végezzük BOS, Automotive Kft. és
Autolív Kft. részére.
A Kft. teljes tevékenysége az 150 9001:2008 és ISO 14001:2005 rendszer előírásai szerint
történik.
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3. A Nonprofit Kft. 2017. évi tervei
3.1. Cél:

A jogszabályban előírt foglalkoztatási követelményeknek való

megfelelés
A Kft. alapfeladatai közé tartozik a megváltozott munkaképességű (mmk.) munkavállalók
számára a munkalehetőség biztosítása, így a létszámtervezésnek megfelelően követni
kell a mindenkori feladatnagyságot, illetve a vállalt feladatokhoz biztosítva a rugalmas
erőforrás fedezetet. 2017. évben több változás van a gyártási struktúránkban.
A 2016. II. félévben megindult megrendelői átstrukturálódás folytatódik 2017-ben is.
Szerelde részlegünkön az autóbiztonsági alkatrészek részegységeinek szerelésénél az
Autolív Kft. gyártmány-szerkezetében a típusvóltás 2017. l.névben fejeződik be.
2016-ban a sopronkövesdi Autolív Kft. megrendelőnk romániai illetve lengyelországi
gyáraiba helyezte át a gyártáskapacitásának egy részét. Így a csomagoló anyag gyártási
részlegben 2016-ban mintegy 120.000.000 Ft értékű megrendelés csökkenés következett
be. A Szerelde részlegen Is 40% rendelés állomány csökkenés történt. Értékében mintegy
18.000.000 Ft. Ezért mindkét divízió jövedelmezősége nagymértékben romlott. Az Ígért Új
fejlesztések~, melyek Törökországból illetve Spanyolországból érkeznek, csak 2016.
decemberében realizálódtak.
2017. évben Jelentősen megemelkednek az Ún. „sapkarugózás” napi 70.000 db,
„duplagolyó” napi 25.000 db s egyéb, a korábbinál összetettebb részegységek szerelési
darabszámoi Is. A Szerelde részleg (50 fős létszámát) teljesen leköti a megrendelések napi
teljesítése. Az előJelzések szerint további termékek gyártásában való részvétel várható.
A Hullámkarton/csomagolóanyag divízióban a nagytömegű DC 1-2-3 rekesztékek
gyártásból való kiesését csak 20%-os szinten sikerült más megrendelésekkel kiváltani. Az
árbevétel a HK dívízióban 2017-ben a 2011. évi szintre esik vissza. További marketing
munka szükséges afelzárkózáshoz, amely hosszabb folyamat lesz.
A Nyom da/Kötészet divízió az előző évek fejlesztésével szinten tartja megrendelés
állományát 2017-ben.
AZ EH divízió várhatóan a begyűjtött kb. 150 tonna elektronikai hulladékot afolyó évben
is feldolgozza.
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A minimálbér 2017. évi 15%-os emelése a FORENQ Nonprofit Kft. esetében bruttó
20.000.000 Ft bér-és járulék növekedéssel Jár. Ekkora növekményt a Nonprofit Kft. nem
tud az árbevétel növekedéssel kompenzálni. Az állami támogatás is csökkent 2016-hoz
viszonyítva. 10.000 E. Ft 2017. évben.
Összességében

a

megrendelések Piaci átstrukturálódása,

a minimálbér 15%-os

növekedése, illetve arányában az állami támogatások csökkenése (10%), megoldhatatlan
feladatként jelentkezik.
A közhasznú nonprofit szervezet besorolás megőrzése érdekében a 2016. évi negatív
eredmény 2017-ben nem ismétlődhet meg. Az órbevételi oldalt növelve, és a fent
ismertetettekbó’l csökkenő állami támogatás, valamit az önkormányzati támogatás
változatlan szinten maradása a pozitív nullás 2017. évi eredményt tudja garantálni.
Az Üzleti terv 2017. évi számainak ismeretében a bevételi, illetve a kiadási oldal között
csak így lehetséges az egyensúlyi állapot elérése.

2017. évre a termelés kapacitásunk 100%-ra lekötésre került. 2017-ben 100-105 fő mmk.
dolgozó foglalkoztatását tervezzük.
A 2017. évben a dolgozói létszámot a likviditási helyzet függvényében aktualizáljuk.
Összességében a 2017. évi tervezett foglalkoztatási létszám: 128 fő, ebből
—

Mmk. részmunkaidős: 105 fő,

—

Mmk. teljes munkaidős: 5 fő,

—

Aktív teljes munkaidőben foglalkoztatott: 14 fő,

—

Statisztikai foglalkoztatotti létszám: 125 fő

A piaci igényeket rugalmas belső átszervezésekkel kívánjuk megoldani. Célunk a
változatlan szintű működés és mun kaviszony megtartása.
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A foglalkoztatás fontos elemei a következők:
-

a foglalkoztatás jellemzően a Kft. székhelyén és telephelyén történik,

-

a kampanyjellegu megrendelesek mennyisegenek fuggvenyeben hatarozott ideju
munkalehetőség biztosításá a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak,

-

lehetőség szerint, tartós munkanélküliek (mmk) határozott idejű, közcélú
foglalkoztatásának

elősegítése

a

S. M iV.

Polgármesteri

Hivatal

Humánszolgáltatási Irodájával és a Munkaügyi Központ soproni Kirendeltségével
közösen.
-

Sopron-

és

vonzáskörzetében

(kistérségben)

élő

mmk.

munkavállalók

felvételének elősegítése az Új jogszabály szerint.
3.2. Marketing-fejlesztés
A Kft. megrendelési állományának növelését, széles körű üzleti kapcsolatok kiépítésén
keresztul, valam~nt kulonbozo mediaban valo hirdetes utjan eri el A markettng- fejlesztes
célja, högy a Kft. érdekkörében szereplőkhöz eljussanak a tevékenységről szóló információk,
azaz új megrendelések által stabil vevőkör alakuljon ki a saját termékekre, illetve a
bérmunkában végzett szolgáltatásokra. Így a Kft. marketing tevékenysége az alábbi
tevékenységekre osztható:
3.2.1. Termelési bevételek növelése érdekében kifejtett eszközök:
—

Önkormányzati

gazdasági

társaságokkal

és

intézményekkel

való

szoros

kapcsolattartás és a Kft. termékeinek, szolgáltatásainák kiajánlása.
—

A városban, illetve az agglomerációban évő vállalkozások adatainak folyamatos
frissítése, a vállalkozások vezetőinek DM levél küldése, későbbi személyes
fel keresése.

—

Az internetes honlap (http://www.foreno.hu) karbantartása, illetve „láthatóságának”
novelese (keresomarkettng-fejlesztes) A honlap optimal izalasa a keresoeszkozokre,
regisztrációja katalógusokba, és linkgyűjteményekbe. Az internetes hirdetés és
kapcsolatfelvétel fokozása.
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3.3. A termelési bevételek növelése
A Nonprofit Kft. bevételei a piaci viszonyok között szerénynek nevezhetők, de figyelembe
kell venni a rendelkezésre álló sajátságos termelési kapacitást, ami a nem profit orientált
tevékenységből fakad.
3.3.1. A bérmunka árbevételének növelése
A divíziók közötti bevételi arány havi bontásban teljesen változó képet mutat az eseti
megrendelések kiszámíthatatlanságának következtében. A Nonprofit Kft. célja, hogy a
régebbi üzleti partnerek mellett, új megrendelők által is növekedjen a bérmunkából
származó bevétel. Ennek érdekében különösen nagy hangsúlyt helyezünk az üzleti
kapcsolatok

kiépítése,

illetve

fejlesztése

során

azon

vállalkozásokra,

melyek

technológiájukban manuális munkára van szükség. (Autolív Kft, BOS-Automotive Kft,
Food-Pack Kft., Sempermed Kft., Heineken Kft.)
3.3.2. Saját termelés árbevételének növelése
A Nonprofit Kft. már az elmúlt években megkezdte a saját anyagos termelést is. Olyan
termékeket választottunk ki, melynek előállításához kevés alapanyag szükséges,
térségünkben hiánypótló, valamint a munkatársaink megfelelő munkatapasztalattal és
rutinnal rendelkeznek. A termékek skáláját továbbra is bővíteni kívánjuk, hogy azok
„piacra dobásával” folyamatosabbá tegyük a munkával való ellátottságot, és növeljük a
termelési bevételeket:
—

Nemcsak a város, hanem a környező agglomerációban lévő vállalkozók és
intézmények

számára

végzünk

csomagolási

és

csomagolóanyag

gyártási

tevékenységeket, különböző termékek gyártását.
—

Célunk továbbra is az, hogy a bérmunka-tevékenység eseti kiszámíthatatlanságának
következtében a saját termelés biztos bevételi forrást jelentsen.

—

Erőteljesen fejlesztjük a digitális nyomtatást, a hullámkarton gyűjtődoboz gyártást,
valamint az elektronikai hulladék feldolgozást.
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3.4. Infrastruktúra ás géppark fejlesztése a hatékonyság érdekében 2017-ben
A Kft. a fenntartható fejlődésének előmozdítása, technológIai korszerűsítése, fejlesztése
valamint, versenyképességének növelése érdekében továbbra Is pályázni kíván, különösen a
beruházásösztönző, az Ipari- és innovádós-infrastruktúra fejlesztésI pályázatokon,
amennyiben nyílik számára lehetőségl
A 2017-es üzleti évben a brennbergl telephely felújítását folytatjuk 3 millió Forint összegben
(I. emeleti villamos korszerűsítés, rakodótér kIalakítása, fűtéskorszerűsítés). Gépvásárlást,
fejlesztést nem tervezünk.
3.5. Működést támogató jogi kategóriák
3.5.1. Akkredltódó

A szabályozás arra kívánja ösztönözni a munkáltatókat, hagy a munkavállalókat valós
termelő és szolgáltató tevékenységük folytatása érdekében foglalkoztassák, így az
akkredltáclós eljárás egyik kulcskérdése azoknak a körülményeknek a minősítése,
amelyek a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását jellemzIk:
2013. január 17-én életbe lépett az Új Rehabllltáclós akkredltádós tanúsítvány.
Lajstromsám: 0094-00
2013. október 15-én kaptuk a fenti tanúsítvány brennbergl telephellyel való
Nyilvántartásba vétel védett műhelyként: K1-10912012 (2012. augusztus 2-án).
2015. júlIus 2-án megkaptuk védett munkahelyként a Segít4 Vásárlás védjegy
használatát az alábbi termékekre: hullámkarton doboz, gyűjtődoboz, rekesztékek,
nyomdaipari termékek.

seslfl VÁSÁRLÁS
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3.5.2. 150 minősítés
Cégünk piaci versenyképessége, a minőség áflandó szinten tartása és a tudatos
környezetvédelemre törekvés célja érdekében bevezette az 150 9001 Minőség irányítási
és

az

150

14001

Környezetirányítási

rendszert.

Az

integrált

minőség-

és

környezetirányítási ren dszert folyamatosan fen ntartju k és fejlesztjük.
~STEM

I
150 9001 = 150 14001
4. Pénzügyi terv
A pénzügyi tervünk összeállításánál meghatároztuk a várható bevételeket,

és

kiadásokat. A bevételekből és a költségekből meghatároztuk az eredményt.
A Nonprofit Kft.-nek időben fel kell készülnie olyan esetekre, amikor a kiadások esetleg
rövidebb ideig meghaladják a bevételeket.
4.1. Bevételi terv
A Nonprofit Kft.-nek stabil gazdálkodási környezetben, jó likviditási helyzetben kell
működnie. A bevételi terv az alábbi fő összetevőkkel számol:
1. Az Alapító által Közhasznú Támogatási keretszerződéssel biztosított működési
támogatás. A Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában foglalt közhasznú feladatok
ellátására évről-évre meghatározott összeget kap a Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzatától. A 2016. január 1. napjától 2018.december 31. napjáig tartó
időszakra a 67/2015. (V.30.) Kgy. hat. melléklete szerint.
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A támogatás mértéke 2017. évben:

30.000 E. Ft.

2. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása után, a 327/2012 (Xl.16.)

Kormányrendelettel biztosította a költségvetési támogatást.
Állami költségvetési támogatás 2017-ben

113.344 E. Ft

3. A Nonprofit Kft. termelési árbevételei: a bérmunkából és a saját termelésből, illetve
a szolgáltatásokból adódó vállalkozási bevételek. A Kft. bevételei a változó piaci
viszonyok között jónak nevezhetők, de figyelembe kell venni a rendelkezésre álló
sajátságos termelési kapacitást, ami a nem profit orientált tevékenységből fakad.
2017. évi árbevétel (nettó) összege:

208.260 E. Ft

Egyéb bevétel:

5.904 E. Ft

Összes bevételi terv 2017-ben 357.508 E. Ft, melyet az alábbi diagramok mutatnak.

Bevételek alakulása 2017-ben (357.508 E.Ft)
Önkormányzati j
támogatás; 30000;

Egyéb támogatás;
5904; 2%

I

8%

ÁHami támogatás;
334$;32

í
f
:i

~ I ~

~!

(

A~bevétoI; 203260;
S8%

3.ábra
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Divíziók nettó árbevételi terve 2017~ben (208,260 E. Ft)
Egyéb szolg.; 8460

EH feldotgozás; 9 000

Brennberg; 31 200

HeH~írnkarton; 54 500

Varroda; 1 200.
EH feldolgoiés
Hu~mkarton
~“-~a~

Nyomda/kötészet
Szerelde
‘V

Szerelde; 51 800

~‘

Varroda
I3rennberg

~ Egyéb szo!g.

Nyomdájkötés~et;
52100

4. ábra
4.2. Költségterv
A költségterv gazdálkodási környezete hasonló a tavalyi évhez, és számszerű összeállításakor
figyelembe vettük a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatokat:
4.2.1. Anyag jellegű ráfordítások
Az anyag jellegű ráfordítások esetén figyelembe vettük:
—

az üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges anyag jellegű költségeket, melyek
tervezése során azok mérséklésére törekedtünk. Azonban az energiaárak, és az
egyéb szolgáltatási díjak (tisztítószerek, közüzemi, postai, telefon, egyéb fenntartási
anyagok költségei stb.) növekedése miatt többletterhek jelentkeznek,

—

a saját anyagos termelés tervezett anyagfelhasználása befolyásolja a termeléshez
szükséges alap- és segédanyagok beszerzési költségeit.

A fentieket figyelembe véve 2017-ben összességében az anyagjellegű ráfordítások
csökkenésével számoltunk.
13

422. SzeméfylJellegű róforditások

A Nonprofit Kit. gazdálkodásának jellegzetessége, hogy a különböző költség nemek közül a
személyi jellegű ráfordítások kiemelkedően magas részarányt képviselnek.
2017-ben a személyi jellegű ráfordításokat az alábbi tényezők befolyásolják:
-

a minimálbér a tavalyi havi 111.500,- Ft-róI 127. 500, Ft-ra emelkedett, melyet
kötelező béremelésként (15%) a termelésben foglalkoztatott munkavállalók 2017.
január 1-től kapnak meg, + adóváltozásokbói adódó adókompenzáció.

—

3 fős Felügyelő Bizottság tlszteletdQa.

—

A fentiek aiapján a bérjárulékok tervezett költsége

-

Aktív dolgozói létszám 2017-ben átlag 10% béremelésben részesül.

Egyéb Juttatásokra a likvidltás megőrzése érdekében 2017-ben nem kerül sor.
4.3. Eredménytetv
A Nonprofit Kit. eredménytervében a biztonságos működtetését céloztak meg, így a
bevételek és a költségek, valamInt a ráfordítások becslése alapján ai eredmény várhatóan
pozitív ‚0’ körül várhatól

Sopron, 2017. február 28.
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Statisztikai számjei: 22319753-881O-572~O8
Cégjegyzékszám: 08-09-017495

Társaság: FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft
9400 Sopron Fraknói utca 22.

ÜZLETI TERV
2017.
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FQRENO FogI. Es Rehab.Nonprofit kft
St~(isztikai számjele: 22319753~8810~572-08
Cégjegyzék száma: 08-09-017495
MÉRLEG
EZER HUF

Eszközök (aktivák)
.

-

Sorszam
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

..

A tetel megnevezese

..

Előző év(ek)
modos~tásai

.

Elozo ev

.

.

.

2017.Terv

C

A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
2, sorból Immateriális javak értékhelyesbltése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. Forgóeszközök (i0.+li.+14.+16. sor)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
11. sorból Követelések értékelési különbözete
11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAP1R0K
14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZŐK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN (i.+8.+17. sor)

Források (passzívák)
19
D. Sajáttőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)
20
l.JEGYZETTTŐKE
21
l/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
22
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
23
Ill. TŐKETARTALÉK
24
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
25
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
26
VI. ÉRTÉKELÉS! TARTALÉK
27
Ebből: Értékhelyesbités értékelési tartaléka
28
Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka
29
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY
30
E. Céltartalékok
31
F. Kőtelezettségek (32.+33.+34. sor)
32
I. 1-IATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
33
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
34
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
35
Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete
36
Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37
G. Passzívák időbeli elhatárolások
38
FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)

295 403
126
295 277

50349
5 588
19 001

25 760
838
346 590
200575
194380

‚‘~~‘

/~
O

Sopron.2017.február 28..

O

284 338
8
284 330

O

O
O

54546
5 571
22 800

26 175
1 400
340 284
198737

194380

28 336

3 984

-22 141

373

27 938

30 766

27 938

30 766

~ ~1 18 077
‘~46 590

O

~Z~L1~
0’

~
Földe Tamás
ügyvezetőigazgató

110 781
340 284

FORENO FogLés Rehab.Nonprofit Kft
Statisztikai számjele: 22319753.8810-572-08
Cégjegyzék száma: 08-09-017495

EREDMÉNYKIMUTATÁS

EZER HUF
.

.

Sorszam
a
j

A tetel megnevezese
b
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2

II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE

3

III. EGYÉB BEVÉTELEK

4

..

—

Elozo 6v

Előző év(ek)
modosttasai
d
-

c
202 720

-

.

2017.Terv

.

e
208 260

-44
182 860

149 248

Ebből; visszaírt értékvesztés

5

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

180 523

129 368

6

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11÷12)

208 805

215 347

7

VI. ÉRTÉKcSÖKKENÉ5I LEÍRÁS

10 913

11 065

8

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

6 760

I 027

9
~ 10

Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±Il+III-IV-V-Vl-VII)

11
12

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
Ebből: értékelési különbözet

13

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

14

B. PÉNZOGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

15

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(±A±B)

16

X. Adöfizetési kötelezettség

17

D. ADŐZOTT EREDMÉNY (±C.X)

-21 465

O

701

667

665

‘1 343

993

-676

O

-328

-22141

O

373

-22 141

O

373

Sopron 2017. febwár 28.
Földes Tamás
ügyvezető igazgató
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FORENO Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 201 7/01. számú jegyzőkönyve
Időpont: 2017. 03. 10. 15°° óra
Helyszín: Sopron, Fraknói u. 22. C. épület, tárgyaló
Jelen vannak: Borza József Fb. tag, Pluzsik Tamás Fb tag, Gerencsér Veronika Fb. elnök,
Földes Tamás ügyvezető Igazgató, Major Lajos kereskedelmi és műszaki Vezető, Fitos Zsuzsanna

Napirend:
1. 2017. évi Üzleti terv

Az FB. a napirendet egyhangúan elfogadta.
1. 2017. évi Üzleti terv
A Kft. alapfeladatai közé tartozik a megváltozott munkaképességű (mmk.) munkavállalók
számára a munkalehetőség biztosítása, így a létszámtervezésnek megfelelően követni kell a
mindenkori feladatnagyságot, illetve a vállalt feladatokhoz biztosítva a rugalmas erőforrás
fed ezetet.
Az Autolív Kft. 2016-ban történt gyártmányszerkezet változását követve 2017-ben a FORENO
Kft. Brennbergi telephelyére helyezet ki „sapkarugózás”-t, mely napi 70.000 db. A soproni
központi telephelyen a különféle vasalatok, illetve autóbiztonsági öv részegységek szerelése
folyik (kb. 40 féle termék).
Tovább folytatja BOS mosonszolnoki gyárának szintén autóipari részegységek gyártását a
brennbergi telephelyen.

Új megrendelőként jelentkezik a Sempermed Kft., melynek fodrászkesztyűk csomagolását
végzik havi 70.000 pár mennyiségben.
A Fraknói utcai egységben tovább folyik a Food-Pack Kft., Heineken Zrt., Euroboard Kit-nek
különféle csomagolási tevékenység végzése.
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Az elektronikai hulladék feldolgozó a 2016. évi szintjén folytatja a begyűjtést, feldolgozást,
illetve a másodnyersanyag értékesítést.
A hullámkarton divízió a 2016. évi megrendelői kiesést a Wolf Plastic Kft., 5W, Euro-Elzett,
Rötz Kft. megrendelés teljesítésével pótolja, illetve Új megrendelőket keres a Nyugatdunántúli régióban.
2017. évre a gyártási kapacitás teljesen lekötött. Jelentkeznek már a munkaerőhiányból
adódó nehézségek. Az összetettebb autóipari gyártásokat a dolgozók egy része sérülésükből
adódóan nem tudják elvégezni.
2017-ben 100-105 fő mmk. dolgozó foglalkoztatását tervezik, azonban csak 88 főre kaptak
állami támogatást.
A minimálbér emelés a dolgozók 90%-át érintette. A cégnek 20 millió Ft többlet kiadást
jelent. A plusz költség kigazdálkodása szinte lehetetlen feladat, -árbevétel növeléssel részben
megoldható.
A piaci igényeket rugalmas belső átszervezéssel kívánják megoldani. Cél a változatlan szintű
működés és munkaviszoÁy megtartás.

A 2017. évi fejlesztések: A Kft. a fenntartható fejlődésének előmozdítása, technológiai
korszerűsítése, fejlesztése, valamint versenyképességének növelése érdekében tovább ra is
pályázni kíván, különösen a beruházásösztönző, az Ipari- és innovációs-infrastruktúra
fejlesztési pályázatokon.
A 2017-es üzleti évben a központi telephely „B’~ épületében a szociális blokk felújítását
tervezik, és az elektromos hálózat részbeni felújítását 4 millió Forint összegben.
1. Önkormányzati támogatás mértéke 2017. évben (Közhasznúsági szerződés):
30. 000 E. Ft.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása után, a 327/2012 (Xl.16.)
Kormányrendelettel biztosította a költségvetési támogatást.
Állami költségvetési támogatás 2017-bén:

113.344 E. Ft.

Ez 10.000 E. Ft-tal kevesebb a 2016. évinél.
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A Nonprofit Kft. termelési árbevételei: a bérmunkából és a saját termelésből, illetve a
szolgáltatásokból adódó vállalkozási bevételek. A Kft. bevételei a változó piaci viszonyok
között jónak nevezhetők, de figyelembe kell venni a rendelkezésre álló sajátságos termelési
kapacitást, ami a nem profit orientált tevékenységből fakad.
2017. évi árbevétel (nettó) összege:

208.260 E. Ft

Egyéb bevétel:

5.904 E. Ft

Összes bevételi terv 2017-ben

357.508 E. Ft.

2017/1 Fb. határózat:
Az ügyvezető igazgató írásos és szöveges kiegészítője alapján a 2017. évi Üzleti tervét a
tulajdonosnak jóváhagyásra javasolja.

Szavazás: 3 egyhangú igen.

Az Elnök az ülést 16°°~kor bezárta.

Borza iozsef
Fb. tag

:—

Ge~encsér Veronika
Fb. elnök

Fb. tag
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FORENO Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági ülése

Időpont: 2017. 03. 10. 15°° Óra
Helyszín: Sopron, Fraknói u. 22. C. épület, tárgyaló
Jelen vannak: Borza József Fb. tag, Pluzsik Tamás Fb tag, Gerencsér Veronika Fb.
elnök, Földes Tamás ügyvezető Igazgató, Major Lajos kereskedelmi és műszaki
vezető, Fitos Zsuzsanna
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Borza József
Fitos Zsuzsanna
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Földes Tamás
Gerencsér Veronika
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Major Lajos
Pluzsik Tamás
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Könyvvizsgálói vélemény
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete részére
a „FORENO’~ Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. évi üzleti tervérőt
A Társaság ügyvezetése elkészítette a 2017. évi üzleti tervét, melyben a mérleg főösszege
340.284 E Ft, a tervezett adózott eredménye: 373 E Ft.
Az üzleti tervben szereplő adatok a Kft. a 2017. évi feladatait figyelembe véve, a számviteli
törvényben, valamint a nonprofit szervezetekről szóló jogszabályokban meghatározott előírások
szerint kerültek összeállításra.
A 2017. üzleti év bevételei:
A Kft. az üzleti tervben, bevételként, 208 M Ft árbevételt, mint saját bevételt irányozott elő.
Támogatási bevételként a Sopron Megyei Jogú Város Ónkormányzatával a 67/2015 (V.30.)
közgyűlési határozat alapján megkötött Közhasznú Szerződés szerinti 30.000 E Ft önkormányzati
támogatást, valamint akkreditált foglalkoztatóként
megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása után
113 M Ft cél szerinti támogatást tervezett a társaság. A támogatási
bevételek szerződésekkel alátámasztott összegben kerültek meghatározásra.
-

-

Az üzleti óv ráforditásai:
Az üzleti tervben meghatározott költségek, ráfordítások a Közhasznú Szerződés szerinti
közhasznú feladatokhoz, a rehabilitácjós feladatokhoz, a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatását jelentő tevékenységek ellátásához szükséges költségeket, ráfordításokat alapul
véve kerültek meghatározásra. A költségek meghatározása során a meglevő szolgáltatási
szerződéseket, valamint a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos 2017. évi várható díjtételeket
vették figyelembe.
Könyvvizsgálói vélemény:
Vizsgálatunk alapján megállapítjuk, hogy az üzleti terv, fenti elvek szerint meghatározott
bevételeinek és ráfordításainak tervezése során, a társaság a számviteli törvény, a közhasznú
szerződés valamint a nonprofit társaságokra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint járt el.
A „FORENO” Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017.
évi üzleti tervét elfogadásra javasoljuk.
Sopron, 2017, február 28.

Tóthné Dr. Szabó Erzsébet
Kamarai tag könyvvizsgáló, Kamarai tagsági szám: 004478
KASSZA-AUDIT Kft. ügyvezetője
9400 Sopron Berzsenyi D. u. 13.
Kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 000516

