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Közhasznúsági jelentés
A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
2011. 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
Az Alapító részvényesek a pénzbeli betét 100 %-át az alapításkor, az alapszabály aláírásától
számított 8 napon belül befizették a Társaság nevére nyitott bankszámlára.
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I.
A Bács-Szakma Zrt. által 2011-ben ellátott feladatok
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
Közösségi szolgáltatások
A két nagy projekt lezárásával a fenntartási időszak végéig a Zrt.-nek közösségi szolgáltatásokat
kell nyújtani a TISZK intézményei számára.
Ezek jelenleg a következők:
 A TIOP projekt keretében beszerzett szerverek üzemeltetése, internetelérés biztosítása
 Közös forrásszerzési rendszer üzemeltetése (SZHIR)
 Kompetenciafejlesztő rendszer és pályaorientációs rendszer üzemeltetése
 Integrált elektronikus oktatásszervezési és iskolaadminisztrációs szoftver biztosítása
 Elektronikus tananyagok elérésének, fejlesztésének biztosítása
 Magyarszakma.hu domainen futó oktatószoftver üzemeltetése és fejlesztése
 E-szakma képzési program készítő szoftver biztosítása
 Tanulók pályakövető rendszerének üzemeltetése
A szolgáltatásokért a projektzárást követően szolgáltatási díj számítható fel.

A TÁMOP 2.2.3 projekt zárása
A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0010
A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. által benyújtott Záró elszámolási
csomagot (tartalmazza a záró kifizetési kérelmet, illetve a záró projekt előrehaladási jelentést) a
támogató szervezet, az ESZA Nonprofit Kft. jóváhagyta. A Záró elszámolási csomag elfogadásáról
szóló hivatalos levél 2011. 05. 03-án került átvételre. A támogatás összegét, azaz 9.837.580 Ft-ot
2011. április 08-án került lekönyvelésre a Zrt. bankszámláján.

A TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011 projekt zárása
A projekt azonosító száma: TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011
A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. által benyújtott Záró elszámolási
csomagot (tartalmazza a záró kifizetési kérelmet, illetve a záró projekt előrehaladási jelentést) a
támogató szervezet, az ESZA Nonprofit Kft. jóváhagyta. A Záró elszámolási csomag elfogadásáról
szóló hivatalos levél 2011. október 17-én került átvételre. A támogatás összegét, azaz 12.331.365 Ftot 2011. október 12-én került lekönyvelésre a Zrt. bankszámláján.

Ellenőrzések
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint Ellenőrzési Hatóság, s így a műveletek
ellenőrzéséért felelős szervezet éves ellenőrzési tervének megfelelően lefolytatta az ellenőrzés
tárgyát képező projekt 1083/2006/EK rendelet 62. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti
szabályszerűségi ellenőrzését a TIOP 3.1.1. projekt kapcsán 2011. november 22.
Az ellenőrzési mintával érintett projekt kiválasztására az 1828/2006/EK rendelet 17. cikkében
előírtak figyelembe vételével, a COCOF 08/0021/02-EN útmutató eljárásával összhangban,
statisztikai mintavételi módszer alkalmazásával került sor az operatív programra vonatkozó
ellenőrzési stratégia előírásaival összhangban. A kiválasztás alapsokaságát a 2010. évben, mint
referencia időszakban azok az igazolt kiadások képezték, melyekhez tartozó számlák 2010. év
január 1-je és december 31-e között az EU Bizottság részére benyújtott költségnyilatkozatokban
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szerepeltek. Az Igazoló Hatóság által 2009. december 31-i fordulónapra összeállított és az EU
Bizottság részére 2010. március 2-án megküldött 5. számú TIOP költségnyilatkozathoz kapcsoló
dóan a 229. számú forráslehívás került kiválasztásra, amely a vizsgált projekthez kapcsolódóan 2
db számlát tartalmazott. A mintához kapcsolódóan 1 db közbeszerzési eljárás vizsgálatára került
sor.
A vizsgálat megállapította, hogy az ellenőrzött projekt esetében a mintához kapcsolódó számlák,
illetve egyéb számviteli bizonylatok megfelelnek az elszámolhatósági követelményeknek.
A vizsgálat a közbeszerzési eljárásban nem tárt fel hibát, hiányosságot, szabálytalanságot,
szabálytalansági gyanút.
A projektcélok a jóváhagyott pályázatban foglaltakkal összhangban teljesültek. A
Kedvezményezett az ellenőrzött időszakban jelentéstételi, nyilvánossági és tájékoztatási
kötelezettségeinek eleget tett. A vizsgálat megállapítása szerint a projekt keretében vállalt
indikátorértékek teljesültek. A vizsgált időszakban a projekt megvalósítása lezárult, végrehajtása
szabályszerűen történt.

Külső projektmenedzsment szolgáltatás
Baja Város Önkormányzata megbízta a Bács- Szakma Zrt-t a TIOP 1.1.1-09/1-2010. számú A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra című felhívásra pályázat
készítésével, és annak megvalósításának irányításával. A pályázat lebonyolításáért kapott díjazás
nagyban hozzájárult a Zrt. 2011. évi költségvetéséhez.
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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:
- Könyvvezetés módja:
- Eredmény kimutatás formája:
- Beszámoló készítésének napja:

Éves beszámoló (egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolója)
Kettős könyvvitel
„A” típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)
A tárgyévet követő március 31.

Vagyoni helyzet mutatói
1. A Zrt. meglévő vagyonelemeinek (eszközeinek) értéke 2011.12.31-én 929.280 e/Ft, amelyből
az immateriális javak értéke 7.008 e/Ft, a tárgyi eszközök értéke pedig a 2009-es
nagyberuházásoknak és a 2010-es további taneszközök vásárlásának köszönhetően elérte
az 709.046 e/Ft-ot.

2. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ftban)
929.280 E Ft

Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Alaptevékenység eredménye
Vállalkozási tevékenység eredménye:

22.468 E Ft
35.767 E Ft
1.500 E Ft

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

Megnevezés

A,
B,
C,

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen:

Hiv.

Megnevezés

D,
E,
F,
G,

Saját tőke
Céltatralékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

Összesen:

Nyitó

Részarány %

Záró

Részarány

804607
207464
23024
1035095

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

716054
213184
42
929280

77,05%
20,94%
2,01%

Nyitó

Részarány %

Záró

Részarány

-14719
0
52456
997358
1035095

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

22468
0
986
905826
929280

2,42%
0%
0,11%
97,47%
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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:

5.000
0
-19.799
35.767 E Ft
1.500 E Ft

A társaság alakulás évének 8.239 ezer forintos vesztesége, a 2009-es év 14.998 ezer forintos
nyeresége és a 2010-es év 26.558 ezer forintos veszetesége együttesen alkotja a
tőkeváltozás/eredmény oszlopot, amelyet most a tárgy évi eredmény 37.267 ezer forintos
nyeresége növel. Így a saját tőke összértéke 22.468 ezer forint.

Kötelezettségek állománya:
A kötelezettségek állományából az éves tagdíjak kompenzálásának köszönhetően a tagi kölcsönök
kikerültek, szerpel viszont a fordulónapon fennálló szállítói kötelezettség 154 ezer forint értékben,
a januárban fizetendő bérek és azok járulékterheik 592 ezer forint értékben és a május 31-éig
esedékes társasági adó fizetési kötelezettség 240 ezer forint értékben.

Követelések, pénzeszközök
A vagyon követelések és pénzeszközök formájában megtestesülő része 213.184 e/Ft, amely a
következőkből adódik:
Vevői követelések: 416 e/Ft.
Munkavállalókkal szembeni követelés: 160 e/Ft (2011 évben megvásárolt, és csak a 2012-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:

5.640 e/Ft
492 e/Ft
0 e/Ft
11.347 e/Ft
111 e/Ft

A pénztárban:

2.018 e/Ft

Lekötött bankbetét:

193.000 e/Ft

Összesen:

212.608 e/Ft

Aktív időbeli elhatárolások:
A 2011. évre eredményt javító tételként szerepelnek:
Egyetlen szoftver több évre előre kifizetett használati díja, melynek következő évet terhelő része 42
ezer forint.
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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 2011-ben költségekkel nem ellentételezett összeggel. Ezek összértéke 527.951
ezer forint.
A vonatkozó jogszabályok szerint a szakképzési hozzájárulások egy részét saját működési
költségeikre, tananyagfejlesztésre és egyéb szakképzéssel kapcsolatos kiadásokra megtarthatja a
Zrt. Ennek egy része már 2011-ben ellentételeződött költségekkel, egy része csak 2012-ben fog, és
egy része már a korábbi években merült fel. Ennek összértéke 178.213 ezer forint. Az idén fogadott
hozzájárulások egy része már átutalásra került iskolák részére, egy részük csak 2012-ben kerül
továbbutalásra. Ennek értéke 199.662 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 közhasznú támogatások, a pályázati források és egyéb
oktatási pályázatokban való résztvételért kapott díjak, akkreditált tanfolyamok, képzések
lebonyolítása.
A társaság a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet is folytatott, konferenciákat
szervezett és az iskolákba kihelyezett ital automaták bérleti díjaiból egyaránt származott
árbevétele, ezek összértéke 6.086 ezer forint volt a 2011-es évben. Ehhez jött még hozzá a
pénzeszközök lekötéséből származó eredmény, 4362 ezer forint értékben.
Az egyéb bevételek között a számviteli törvény az alábbi tételeket érti:
Egyéb bevételek [Szt. 77 § (1)]: olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képző bevételek, amelyek a
rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel és mértékük a szokásos mértéket nem haladja meg.
Az egyéb bevételek között kell elszámolni: [Szt. 77 § (2)]:





a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket,
a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét,
a behajthatatlannak minősített – és az előző üzleti évben, években hitelezési veszteségként leírt – követelésekre
kapott összeget,
a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi
gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján
külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét

Így itt szerepelnek a munkaügyi központi támogatások 111 ezer forint értékben, a szakképzési
hozzájárulások idei évet érintő összege 281.780 ezer forint értékben és a kerekítésekből adódó
nyereségek 23 ezer forint értékben.
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Költségek, ráfordítások, kiadások
A korábbi években 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. A tételes
elkülönítést a pályázat meg is kívánta. Az idei évtől azonban a vállalkozás által folytatott
tevékenyésg érdekében felmerült költségeknél nem lehet ilyen élesen elkülöníteni a vállalkozási
tevékenység költségeit az alaptevékenység költségeitől, így a bevétel arányos elkülönítést
alkalmaztuk.
Az egyéb ráfordítások a számviteli törvény szerint a következőket lehet elszámolni:
Egyéb ráfordítások [Szt. 82 § (1)]: olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem
kapcsolódó költségek, kifizetések, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel, és mértékük a
szokásos mértéket nem haladja meg.
Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni [Szt. 82 § (2)]:









az üzleti év mérlegfordulónapja előtt bekövetkezett, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált káreseményekkel
kapcsolatos – a le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló – kifizetéseket, elszámolt, fizetendő
összegeket,
a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti
időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét,
a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi
gazdálkodónak, illetve természetes személynek – az üzleti évhez kapcsolódóan – adott támogatás, juttatás
összegét,
a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok javára teljesített – az üzleti évhez kapcsolódó –
befizetések összegét,
a költségvetéssel, az elkülönített állami pénzalapokkal, a helyi önkormányzatokkal elszámolt – a bekerülési érték
részét nem képező, illetve a költségek között el nem számolható – adók, illetékek, hozzájárulások tárgyévre
bevallott, fizetendő összegét,
a külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó összegét,
a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó,
nem számlázott – utólag adott engedmények szerződés szerinti összegeit a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg.

Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni [Szt. 82 § (3)]:






az üzleti évben képzett céltartalék összegét, a képzett céltartalékot növelő összeget,
a behajthatatlan követelésnek az üzleti évben leírt összegét,
az immateriális javak, a tárgyi eszközök közvetlen értékesítésekor azok könyv szerinti értékét,
a hiányzó, illetve a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett vásárolt és saját termelésű készlet
könyv szerinti értékét,
az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek a könyv szerinti
értékét a követelés átruházásakor.

Így a Zrt esetében itt került elszámolásra az Apeh által előírt adóbírság 3 ezer forint értékben,
ráfordításként elszámolt gépjárműadó 84 ezer forint értékben, az arányosított áfa le nem vonható
része 539 ezer forint értékben, és a szakképzési hozzájárulások továbbutalásaiként elszámolt
összegek 258.077 ezer forint értékben. Ezen felül kerekítési és korrekciós veszteség: 640 ezer forint.
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III. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
-

Zrt. vezérigazgatójának munkabére
FB tagok tiszteletdíja (3 fő)

480.000/Ft/hó
1.440 e/Ft/év

IV. Költségvetési és egyéb támogatások
Véglegesen rendelkezésre bocsátott források
A két nagy pályázat lezárásaként, a 2011-es évben a következő támogatási források érkeztek:
TIOP pályázat keretében lehívott összegek:
14.503 ezer Ft
Úniós fejlesztési támogatás-TIOP
Úniós fejlesztési támogatás-TIOP

2011.02.18
2011.10.12

2 171 647
12 331 365

TÁMOP pályázat keretében lehívott összegek:
5. kifiz. kérelem szerinti összeg

9,838 ezer Ft
2011.04.28

9 837 580

Alapítók befizetései:
2011.05.02
2011.05.04
2011.05.30
2011.05.30
2011.06.02
2011.06.03
2011.06.10
2011.07.05
2011.09.21
2011.09.29
2011.10.03
2011.10.04

2,082 ezer Ft
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RENDSZERVEZŐ ALAPÍTVÁNY
BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KATEDRA GIMN. INF ÉS MŰV SZKI
KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRS
KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

69 557
7 728
8 000
32 414
200 941
633 737
185 480
652 058
7 729
29 414
69 556
185 488

Költségvetési támogatás
Egy fő pályakezdő Start kártyás alkalmazott bér és járulék térítéseként a 2011-es évben 111 ezer
forintot ktgvetési támogatásban részesült a Zrt.

Baja, 2012. március 31.
Rab Zoltán
Vezérigazgató
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. közgyűlése
2012. április 20-i ülésén a 2/2012. (04.20.) számú Közgyűlési határozatával elfogadta.
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A Bács-Szakma Zrt. közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2011. december 31. (eFt)
A.

B.

C.
D.

E.

Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2.
Pályázati úton elnyert támogatás
3.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4.
Tagdíjból származó bevétel
5.
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel (A+B)
Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordításai
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordításai
2. Személyi jellegű ráfordítások

429.120
23.952

104.166
19.088
281.914
10448
6.086
4362
439.568
393.353
24.592
22.186
93.378
253.197

8.708
597
538

3. Értékcsökkenési leírás

1.427

4. Egyéb ráfordítások

6146

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F.
G.
H.
I.
J.

Összes ráfordítás (D+E)
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Tájékoztató adatok
Személyi jellegű ráfordítások
1.
Bérköltség
- bérköltség, nyugdíjas bérköltség
- tiszteletdíjak
- megbízási díjak
2.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
3.
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások

Kecskemét, 2012. március
31.

402.061
1.740
240
1.500
35.767

13.698
1.440
1.415
1.650
4.522
258.077

Rab Zoltán
vezérigazgató
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ABács-Szakma Zrt. közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2011. december 31.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) eFt
A.

Befektetett eszközök

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) eFt
716.054

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök

D.

Saját tőke

22.468
I. Induló tőke/Jegyzett tőke

7008

5.000

II. Tőkeváltozás/Eredmény

709.046

-19.799

III. Lekötött tartalék
0

0
IV. Értékelési tartalék

B.

Forgóeszközök
I. Készletek

576

III. Értékpapírok

0

IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

1500
0

212.608
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

42

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

929.280
G.

Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

Kecskemét, 2012. március 31.

35.767

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

II. Követelések

0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

213.184

986.
0
0
986
905.826
929.280

Rab Zoltán
vezérigazgató
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