Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofít Kft
7775 Magyarbóly, Damjanich u 9.
Adószám: 22281232-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-074056

Kiegészítő melléklet
A 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
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1. Gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok
Társaságunkat 2006. év április 13-án alapítottuk 3.000.000,- Ft alaptőkével, melyet a tagok a
társaság rendelkezésére bocsátottak. A Társaság megalakulásának célja, idősek bentlakásos
ellátása. A Társaság 2009. június 1. napjától a törvényi előírásoknak megfelelően Közhasznú
Társaság formából, Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társasággá alakult.
1.2. Szervezeti változások
Tagok; Varga Letícia (7741 Nagykozár, Sport u 26.) ügyvezető
Varga Lászlóné (7741 Nagykozár, Ifjúság u 36.)
Képviselő: Varga Letícia (7741 Nagykozár, Sport u 26.)
2012. január 11-ével a tulajdonosi körben változás történt, Takács Antal tag a tulajdonrészét
névértéken átruházta Varga Lászlónéra. Az ügyvezetést a jövőben is Varga Letícia végzi.
1.3. Tevékenységi kör
A Közhasznú Nonprofít Kft a 2012. január 1-től átvette a Harkány-i Szociális Gyógyotthon
üzemeltetését, ellátási szerződés alapján, ezzel bővítve az ellátotti létszámot 34 fővel. így a
két telephelyen összesen az ellátottak létszáma 76 fóré emelkedett. A tevékenységünket szigorú
törvényi és alacsonyabb szintű szakmai jogszabályok betartásának igényével, évenként többszöri
hatósági ellenőrzések mellett végezzük.
A Társaság 2011. december 15-én nyilvános liciteljárás keretében megvásárolta Harkány Város
Önkormányzati tulajdonában álló Szociális Gyógyotthon épületét, melyet részben tagi kölcsön
felvételéből illetve MFB által nyújtott fejlesztési hitelből finanszírozott.
1.4. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok
által előírt nyilvánosságon túl a Centomilla Nonprofít Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai
számára a székhelyen és a telephelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges
másolatot készíthetnek.
A székhely pontos címe: 7775 Magyarbóly, Damjanich u 9.
A telephely pontos címe: 7815 Harkány, Ady E u 32.
1.5. A vállalkozás folytatása
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem
állt fenn, a Centomilla Nonprofít Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését,
folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

