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2014. évi szöveges beszámoló a KöSzSz működéséről. 

 

Céhegységek alakulása 

2013. decemberében a pályázat lezárásával együtt céhegységek tevékenységéből az 

adománybolt és a szövetkezetfejlesztő céhegység tevékenysége maradt meg a szövetkezeten 

belül.   

Foglalkoztatás 

2014.évi foglalkoztatotti létszám 11 fő. Hét fő az adományboltban, 1 fő Vatera működtetés, 1 

fő adománybolt háttér munkájához és 2 fő menedzsment.  

KöSzSz pénzügyi helyzete 

A 2013. évben a mérlegben 3,6 millió forint hiányunk volt (A továbbfoglalkoztatás az éves 

ÁFA-ra történő áttérés miatt). A kölcsönt visszafizettük őszig és az ÁFA halasztott befizetését 

részben törlesztettük a NAV felé. Szigorú gazdálkodással csökkentettük a kiadásainkat és 

növeltük a bevételeinket – az Alkotás úti adományboltban megnagyobbítottuk az eladóteret, 

az árazást szorosabb követjük, hogy minden termék a legoptimálisabb értékesítési csatornám 

kerüljön értékesítésre, és megnyitásra került egy új adománybolt 2014. márciusában a Király 

utcában. A felhalmozott retro és vintage árukészletünk értékesítésére lakásbutik formájában 

időszakos értékesítés történt.  

2014-ben a működésünkben elértük azt a szintet, hogy az adományboltok önfenntartó módon 

(nullszaldósan) tudnak működni, olyan módon, hogy tizenegy főnek a bérét és járulékait, a 

helységbérleti díjakat, a közüzemi költségeket megtermelik az adományboltok.  

Adományboltok hálózata 

Aktív szerepet vállalunk az adományboltok kialakításában azzal, hogy adománybolt nyitásra 

felkészítő képzéseket tartunk rendszeresen, megismertetve másokkal az önfenntartó 

adománybolt működési modelljét. Több csatornám keresztül – ilyen a weblapunk, facebook 

oldalunk, illetve médiában megjelenő riportok, nyilatkozatok - folytatunk információ adást, 

ismeretterjesztést az adománybolt kultúra terjesztése érdekében. Kezdeményező szerepet 

vállaltunk az „Adományboltok Országos Szövetségének” kialakításában, amelynek célja a 

jogszabályi és gazdasági környezet olyan alakítása, amelyik kedvezményeket nyújt az 

adományboltok működéséhez, ezzel is a fenntarthatóságot támogatva.  

2015. május 8. 

                                                                             
       Németh László KöSzSz elnöke 
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