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Közhasznúsági jelentés
A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

A közhasznúsági jelentés a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a hozzá
kapcsolódó 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet alapján készült.
I. Általános Információk
A Zrt. a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság 2008.október 07-i bejegyzésével jött létre.
A társaság alapító tagjai:
§

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

§

Baja Város Önkormányzata

§

Kiskunfélegyháza Önkormányzata

§

Kiskunhalas Város Önkormányzata

§

Kalocsa Város Önkormányzata

§

Bácsalmás Város Önkormányzata

§

Jánoshalma Város Önkormányzata

§

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

§

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás

§

Ált.Fogyasztási Szövetkezet és Ker. Társaságok Országos Szövetsége

§

Katedra Iskolai Alapítvány Kecskemét

§

Rendszerszerv.,Intézményfejl. Működtető és Szakképzésfejl. Alapítvány Baja

§

Eötvös József Főiskola Baja

Az alapítók a jegyzett tőkét a társaság rendelkezésére bocsájtották. A társaság célja és a fő
tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés,
oktatás, különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalok képzésének biztosítása, ezzel is
elősegítve, hogy a társadalmi életben az esélyegyenlőség számukra megteremthető legyen és
megtalálják helyüket a munkaerő piacon.
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A Társaság alaptőkéje 5.000.000-Ft, azaz Ötmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli
hozzájárulás. Ebből az alapításkor befizetett összeg 5.000.000-Ft, amely 100 %-a az átvenni vállalt
részvények névértékének.
A Társaság alaptőkéje 500 db, ötszáz darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények megosztása
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyoni hozzájárulása 920.000.-Ft készpénz, amelynek
ellenében 92 db, azaz kilencvenkettő darab 10.000.-Ft
névértékű névre szóló dematerializált
törzsrészvény illeti meg.
Baja Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 1.300.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében
130 db, azaz egyszázharminc darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény
illeti meg
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 920.000.-Ft készpénz,
amelynek ellenében 92 db, azaz kilencvenkettő darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló
dematerializált törzsrészvény illeti meg
Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 240.000.-Ft készpénz, amelynek
ellenében 24 db, azaz huszonnégy darab 10.000.-Ft
névértékű névre szóló dematerializált
törzsrészvény illeti meg
Kalocsa Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 620.000.-Ft készpénz, amelynek
ellenében 62 db, azaz hatvankettő darab 10.000.-Ft névértékű névre
szóló
dematerializált
törzsrészvény illeti meg
Bácsalmás Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 40.000.-Ft készpénz,
amelynek
ellenében 4 db, azaz négy darab 10.000.-Ft névértékű névre
szóló
dematerializált
törzsrészvény illeti meg
Jánoshalma Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 10.000.-Ft készpénz, amelynek
ellenében 1 db, azaz egy darab 10.000.-Ft névértékű névre
szóló
dematerializált
törzsrészvény illeti meg
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 90.000.-Ft készpénz, amelynek
ellenében 9 db, azaz kilenc darab 10.000.-Ft névértékű
névre
szóló
dematerializált
törzsrészvény illeti meg
A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás vagyoni hozzájárulása 410.000.-Ft készpénz, amelynek
ellenében 41 db, azaz negyvenegy darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló dematerializált
törzsrészvény illeti meg
Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége
vagyoni hozzájárulása 280.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 28 db, azaz huszonnyolc darab
10.000.-Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény illeti meg
A Katedra Alapítvány vagyoni hozzájárulása 130.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 13 db,
azaz tizenhárom darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény illeti meg
A Rendszervező, Intézményfenntartó Működtető és Szakképzésfejlesztő Alapítvány
hozzájárulása 10.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 1 db,
azaz egy darab
névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény illeti meg

vagyoni
10.000.-Ft

Az Eötvös József Főiskola vagyoni hozzájárulása 30.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 3 db,
azaz három darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény illeti meg
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Az Alapító részvényesek a pénzbeli betét 100 %-át az alapításkor, az alapszabály aláírásától
számított 8 napon belül befizették a Társaság nevére nyitott bankszámlára.

I.
A Bács-Szakma Zrt. által 2010-ben ellátott feladatok
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

2008. október 7-én megtörtént a Zrt. megalakítása. Az NSZFI 2008. 12. 11-én regisztrálta a BácsSzakma Zrt.-z a TISZK-ek sorába. 2008. 10. 7-én a Bács- Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
kérelmünk alapján elrendelte a Zrt. bejegyzését a cégjegyzékbe. 2008 szeptemberében a Budapest
Bank Nyrt-nél megtörtént a számlanyitás. A megfelelő működés érdekében bérleti szerződéseket
kötött a Zrt, melynek keretében Baján, Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, illetve Kiskunhalason
került egy-egy iroda használatba vételre.
Megtörténtek a TIOP 3.1.1, illetve a TÁMOP 2.2.3 pályázat keretében elnyert pályázati források, és
a pályázati önerő pályázatban megfogalmazott célok felhasználásával kapcsolatos feladatok
megvalósítása.
A TIOP 3.1.1. projekt keretében felújított tanműhelyek átadása megtörtént 2010. szeptember 22-én
Kiskunhalason, 29-én Kiskunfélegyházán, 30-án pedig Baján.
A projektek fenntartási időszaka a ZPEJ valamint a ZKK elfogadását követő nap veszi kezdetét. A
kedvezményezett köteles a projekt során megvalósított, létrehozott szolgáltatásokat a
1083/2006/EK rendelet szerint 5 évig fenntartani és üzemeltetni. A kedvezményezett további
kötelessége a projekt Támogatási Szerződésében vállalt számszerűsíthető eredményeinek – a
projekt indikátorainak – évenkénti kimutatása.

Sorszám

A TÁMOP 2.2.3 projekt keretében beszerzésre került több szoftver, melyek használatát igazolni
kell a projekt befejezése után is:

1.

TÁMOP 2.2.3 fejlesztések
megnevezése

Konkrét alkalmazás

Kivitelező vállalkozás

E-tananyagok 18
szakmacsoportban 20 órányi
terjedelmű, SNI tananyagok,
TÁMOP-2.2.3 szakmai
PROFI-MÉDIA Számítástechnikai
fejlesztéseket megalapozó továbbfejlesztési lehetőség adott
és Kereskedelmi Kft.
a moodle keretrendszerben
informatikai szolgáltatások
Magyar Szakma internet alapú
játék
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TÁMOP-2.2.3 Közös
forrásszerzési rendszer
kialakítása és fejlesztési
támogatások
felhasználásának a
nyomonkövetése

A fejlesztési támogatások
fogadása és nyilvántartása TISZK
és intézményi szinten

LEMEZGYÁR Kft.

3.

TÁMOP-2.2.3. Integrált
elektronikus
oktatásszervezési és iskolai Elektronikus napló, TISZK modul
adminisztrációs szoftver
fejlesztése

Commitment Zrt.

4.

Internet alapú szoftver, 8
TÁMOP-2.2.3.
készség mérését teszi lehetővé
Kompetenciafejlesztő
tesztek formájában
rendszer és pályaorientációs
rendszer kifejlesztése

Consilium-Tender Kft.

5.

TÁMOP-2.2.3. Végzett
tanulók utó- és pályakövetési
rendszerének kifejlesztése

2.

pályakövetés, tanulók
utókövetése

HUMANsoft Kft.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. §. (3) bekezdése szerint a közoktatás
rendszerének működtetése állami feladat.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a
megyei önkormányzat kötelező feladata gondoskodni a középiskolai, szakiskolai ellátásról ezért a
szakképzési tevékenység jogszabály által kötelezően ellátandó önkormányzati feladat.
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §. (6) bekezdése szerint a szakképzés szervezési
társaság kiemelten közhasznú non-profit társaságként hozható létre.
Tekintettel arra, hogy a Bács- Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit
Kiemelkedően Közhasznú Zrt. szakképzés-szervezéssel, és az oktatással olyan feladatot lát el,
amelyet a fenti jogszabályok szerint az államnak vagy a megyei önkormányzatnak kell
gondoskodnia, a társaság kiemelten közhasznú tevékenységet végez.
A Társaság alapszabály szerinti célja, és fő tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű
és iskolarendszeren kívüli szakképzés, oktatás, különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett
fiatalok képzésének biztosítása, ezzel is elősegítve, hogy a társadalmi életben az esélyegyenlőség
számukra megteremthető legyen és megtalálják helyüket a munkaerő-piacon.
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A társaság feladata a szakképzésnek a munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása, a
nemzetgazdaság által igényelt korszerűen képzett gyakorlati szakemberek számának növelése, a
szakképzettségük és a gazdaság fejlődése, a hatékony foglalkoztatás érdekében tudásuk
továbbfejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatása.
A képzések munkaerőpiaci igényekkel való összehangolásában a társaságnak figyelembe kell
vennie a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntéseit. Ez a bizottság határozza meg a
régióban a szakképzés irányait és arányait. A Bács- Szakma Zrt-nek, mint TISZK-nek feladata a
beiskolázási terv elkészítése, valamint az ennek alapján történő beiskolázás ellenőrzése. A
létszámkeretekről való döntés előkészítését a TISZK intézményeinek bevonásával végzi. A
közösen kialakított tervet következetesen hajtja, illetve hajtatja végre.
A társaság szakmacsoportos bizottságokat működtet, melyek meghatározzák a TISZK közös
tantervi elemeit az egységes modultérkép alapján. A modultérképek létrehozása és használata
elengedhetetlen a sikeres szakképzés- szervezésben. A közös tantervek biztosítják az
átjárhatóságot az intézmények között.
A minél magasabb színvonalú oktatás elérése érdekében a társaság koordinálja, illetőleg kezeli a
vállalkozások által nyújtott fejlesztési támogatásokat. Feladatunk a támogatások racionális
elosztása, a fejlesztési igények összehangolása, valamint a támogatók, és a hatóságok felé történő
elszámolása.
Különösen fontos a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett fiatalok képzésének biztosítása,
illetve olyan szakmához juttatása, hogy megtalálják helyüket a munkaerő-piacon.
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II.
Számviteli beszámoló
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése
szerint Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az a kettős könyvvitelt vezető
közhasznú egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben a közhasznú tevékenységből,
valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege évenként
meghaladja az 50 millió forintot. Ez alapján a Zrt. :

- Beszámoló formája:

Éves beszámoló (egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolója)

- Könyvvezetés módja:

Kettős könyvvitel

- Eredmény kimutatás formája:

„A” típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)

- Beszámoló készítésének napja:

A tárgyévet követő március 31.

Vagyoni helyzet mutatói

1. A Zrt. meglévő vagyonelemeinek (eszközeinek) értéke 2010.12.31-én 1.035.095 e/Ft,
amelyből az immateriális javak értéke 10.152 e/Ft, a tárgyi eszközök értéke pedig a
2009-es nagyberuházásoknak és a 2010-es további taneszközök vásárlásának
köszönhetően elérte az 794.455 e/Ft-ot.
2. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Alaptevékenység eredménye
Vállalkozási tevékenység eredménye:

1.035.095 E Ft
-14.719 E Ft
221.533 E Ft
-248.091 E Ft

3. Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)
Hiv.

Megnevezés

Nyitó

Részarány %

Záró

Részarány

A,
B,
C,

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen:

516583
288940
164644
970167

53,25%
29,78%
16,97%

804607
207464
23024
1035095

77,73%
20,04%
2,22%

Hiv.

Megnevezés

Záró

Részarány

Nyitó

Részarány %
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D,
E,
F,
G,

Saját tőke
Céltatralékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

Összesen:

33439
0
145137
791591
970167

3,45%
0%
14,96%
85,59%

-14719
0
52456
997358
1035095

-1,42%
0%
5,07%
96,35%

A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: ( ezer Ft)
Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett
Indulótőke változás
Alaptevékenység eredménye
Vállalkozási tevékenység eredménye:

5.080
0
6.759
221.533 E Ft
-248.091 E Ft

A társaság alakulás évének 8.239 ezer forintos vesztesége és a 2009-es év 14.998 ezer forintos
nyeresége szerepel a tőkeváltozás/eredmény oszlopban, amelyet most a tárgy évi eredmény
26.558 ezer forintos vesztesége csökkent. Így a saját tőke összértéke – 14.719 ezer forint.
A kötelezettségek állományában a fordulónapon fennálló szállítói kötelezettség és a társaság
részvényesei által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsönök szerepelnek. A tárgy évben a tagi
kölcsönöknek köszönhetően hitelfelvételre nem volt szükség.
A vagyon követelések és pénzeszközök formájában megtestesülő része 207.464 e/Ft, amely a
következőkből adódik:
Vevői követelések: 0 e/Ft.
Munkavállalókkal szembeni követelés: 156 e/Ft (2010 évben megvásárolt, és csak a 2011-es évben
kiosztandó cafeteria jegyek technikai elszámolása)
Vállalkozások által befizetett összegek
a szakképzési hozzájárulás betétszámlán:
A TÁMOP Projekt elkülönített betétszámláján:
A TIOP Projekt elkülönített betétszámláján:
Operatív finanszírozásra szolgáló betétszámlán:
A bankkártya fedezeti számláján:
A pénztárban:
Lekötött bankbetét:
Összesen:

14.420 e/Ft
9.128 e/Ft
0 e/Ft
2.891 e/Ft
42 e/Ft
828 e/Ft
180.000 e/Ft
207.308 e/Ft

Aktív időbeli elhatárolások:
A 2010. évre eredményt javító tételként szerepelnek:
az Európai Unió által jóváhagyott, de 2010. december 31-ig ki nem fizetett kifizetési kérelmekben
szereplő összegek, amelyekhez kapcsolódó szállítói számlákat a Zrt. már a tárgyévben kifizette,
vagy kiegyenlítésük szállítói utófinanszírozás keretében fog megtörténni a 2011-es évben. (Támop:
9.838 ezer Ft, Tiop: 12.960 ezer Ft.)
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Ezen felül aktív időbeli elhatárolásként szerepelnek a 2010. évben felmerült tananyagfejlesztés
számlák, melyeket a Zrt. kifizetett a 2010-es évben, azonban az ezekre jutó összeget a fogadott
szakképzési hozzájárulásokból megtarthatják. (227 ezer Ft)
Passzív időbeli elhatárolások:
Bevételek passzív időbeli elhatárolásai között szerepelnek:
Az Európai Unióból származó forrásokból a Tiop pályázat keretében nagy értékű gépbeszerzések
történtek, azonban az ezekre jutó forrást csak a ténylegesen költségként felmerült, a gépekre jutó
értékcsökkenési leírás arányában lehet kimutatni, ezért a gépbeszerzésekre jutó egyéb bevételeket
csökkenteni kell, a 2010-ben költségekkel nem ellentételezett összeggel. Ezek összértéke 621.329
ezer forint.
Jogszabály szerint a fogadott szakképzési hozzájárulások 3 %-át tarthatja meg a Zrt. saját
működési költségeinek finanszírozására. A 2010-ben fogadott összegek szerződés szerint
továbbutalásra kerülnek, ennek összege 376.028 ezer forint.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk
Bevételek
Az eredmény-kimutatásból látható, hogy a Zrt.-nek egyaránt származott bevétele a közhasznú
tevékenységéből és a vállalkozási tevékenységéből. A közhasznú tevékenységek bevételei között
kerül kimutatásra az alapítóktól kapott összegek és a pályázati források, ezen kívül az egyéb
bevételek soron szereplő pénzlekötésekből származó kamatbevételek, összesen 553.091 ezer forint
értékben.
A társaság a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet is folytatott. vállalkozási
szerződés keretein belül részt vesz a Baja Város Önkormányzata által megnyert oktatásfejlesztési
pályázat lebonyolításában, konferenciákat szervezett és az iskolákba kihelyezett ital automaták
bérleti díjaiból egyaránt származott árbevétele, ezek összértéke 7.143 ezer forint volt a 2010-es
évben.
Költségek, ráfordítások, kiadások
A közhasznú tevékenység ráfordításai között az alapító okiratban meghatározott közhasznú
tevékenység érdekében felmerült kiadásokat szerepeltettük, melyek csak és kizárólag a TÁMOP és
a TIOP pályázatokhoz hozzárendelhető és elszámolható költségeket jelentik. Ezek összértéke az
évben 331.558 ezer forint volt.
A vállalkozási tevékenység ráfordításai között szerepelnek azok a költségek, melyek ugyan a
kiemelt projektek lebonyolításához kapcsolhatóak, de a projekt szigorú költségvetése mégsem
engedi elszámolni és a Zrt. egyéb működési költségei. Ezen felül a szakképzési hozzájárulások
kezelésének költségei is itt szerepelnek. Ezek összértéke az évben 255.234 ezer forint volt.
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III. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

-

Zrt. vezérigazgatójának munkabére
cafeteria, egyéb juttatásai
FB tagok tiszteletdíja

5.760 e/Ft
363 e/Ft
4.400 e/Ft

IV. Költségvetési és egyéb támogatások
Véglegesen rendelkezésre bocsátott források

A fenti vagyonelemek (befektetett és forgó eszközök)- összesen 1.012 millió Ft-os értéke,
amely a tavalyi évi 805,5 millió Ft összegéhez képest 206,5 millió Ft-os növekedést jelent, a
több tízmilliós működési költségek fedezése az alábbiak segítségével valósult meg:
TIOP pályázat keretében lehívott összegek:

9 millió Ft

Úniós fejlesztési támogatás-TIOP

2010.02.02

1 797 230

Úniós fejlesztési támogatás-TIOP

2010.02.25

3 515 919

Úniós fejlesztési támogatás

2010.03.02

3 641 309

TIOP pályázat közvetlen szállítói kifizetései

288 millió Ft:

2010.01.13

Brüll & Strunz Kft.

-31 035 390

2010.01.13

Fairtool Gép és Szerszámkereskedelem

-23 284 738

2010.01.13

NÁDOR RENDSZERHÁZ KFT.

-25 810 852

2010.01.13

NESTRO HUNGÁRIA KFT.

-26 520 500

2010.04.01

ANEST ZRT.

-33 690 025

2010.04.01

Fairtool Gép és Szerszámkereskedelem

-121 157 085

2010.04.01

MÁTRAI HEGESZTÉSTECHNIKAI KFT.

-26 549 015

TÁMOP pályázat keretében lehívott összegek:

154,7 millió Ft

2. Kifizetési kérelem teljesítése

2010.04.23

39 755 889

2. Kifizetési kérelem teljesítése

2010.05.07

42 840 002

3. kifizetési kérelem

2010.09.21

14 830 963
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3. kifizetési kérelem szerinti összeg

2010.10.08

34 145 731

4. kifiz. kérelem szerinti összeg

2010.12.09

23 093 909

Alapítók befizetései:

14,5 millió Ft

II. negyedévi támogatás

2010.04.23

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

131 625

I. negyedévi támogatás

2010.04.23

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

131 625

I-II. negyedévi önk-i támogatás

2010.04.26

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

29 250

2010. évi működési támogatás

2010.05.03

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 813 500

2010. évi műk. Tám.

2010.05.27

RENDSZERVEZŐ ALAPÍTVÁNY

29 250

2010. III. né-i támogatás

2010.06.29

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14 625

III. negyedévi támogatás

2010.07.01

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

131 625

2010. évi működési támogatás

2010.07.29

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7 605 000

TÁMOGATÁS

2010.10.01

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

131 625

Támogatás

2010.10.12

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14 625

2010. évi támogatás

2010.12.03

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 404 000

2010. évi tagdíj

2010.12.13

BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

234 000

Működési hozzájárulás

2010.12.22

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRS

2 398 500

Működési támogatás

2010.12.29

KATEDRA GIMN. INF ÉS MŰV SZKI

460 200

V. Egyéb kiegészítések:
A beszámoló középső oszlopa tartalmazza a Zrt. két projektének előkészítési költségeit,
amelyeket 2008-ban Bács-Kiskun Megye Önkormányzata fizetett ki, és 2009-ben a
megérkezett támogatási összegből megállapodás alapján a Zrt. utólag kifizette ezeket az
Önkormányzatnak. Mivel az eredeti számla nem a Zrt. nevére szólt, ezért 2009-ben nem
került a könyvelésbe, hanem az átutalás tévesen szállítói túlfizetésnek, illetve tagi kölcsön
rendezésnek lett könyvelve. Ezek helyesbítése történt most meg a projektek
elszámolhatósága miatt.
Baja, 2011.május 11.
Rab Zoltán
Vezérigazgató
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. közgyűlése
2010. május 11-i ülésén elfogadta.
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