
Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:Villa Rosa Nonprofit Közhasznú Kft    

székhely:3232 Gyöngyös Üdülősor út 58.    

bejegyző határozat száma:10-09-034472    

nyilvántartási szám:    

képviselő neve:Ékes Erzsébet    

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Nyugdíjas otthon működtetése, idős emberek előrehaladott  
korában is 24 órás megfelelő ápolás, orvosi felügyelet és gondozás, napi megfelelő számú étkezés mellett a megfelelő életminőség 
biztosítására. Az alapító a nyugdíjas otthont ezen céljának megfelelően kiemelt üdülőövezetben kívánja működtetni akként, hogy az 
intézményben 1-2 férőhelyes lakrészt alakít ki, a mozgáskorlátozottak részére teljeskörű akadálymentesített lift biztosításával. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:idősek fogyatékosok bentlakásos 
ellátása. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   1997. évi CLIV.tv.40.§ 
(2) bek.,42.§ (5) bek. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: időskorú emberek   

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 60   

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:    

4.  

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

      

      

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év 
(1) 

Tárgyév (2) 

 ügyvezető 1754  2133  

      

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 1754  2133  

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év 
(1) 

Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 120051  138864  

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

    

D. közszolgáltatási bevétel 80312  90804  

E. normatív támogatás 39631  48030  

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás     

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 108 30  

H. Összes ráfordítás (kiadás) 90312 108239  

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 45037  52244  

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 90312 108239  



K. Adózott eredmény 29739  30625  

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

    

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] IgenX Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] IgenX Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] IgenX Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen NemX 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] IgenX Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen NemX 

 


