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Közhasznúsági jelentés 
A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 
2012. 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 Intézményfenntartó Központ  

 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. 
 

A társaság székhelye 2012.12.20-val módosult: 

- Megszűnt székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. 

- Jelenlegi székhely: 6500 Baja, Március 15. sétány 4. 

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Társaságnál 3 
tagú Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés választja.  

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét 
könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni (Kissné Kovács Ilona), a Felügyelő Bizottsággal és a 
Közgyűléssel elfogadtatni..
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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 Intézményfenntartó Központ 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 vagyoni 
hozzájárulása 10.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 1 db,  azaz egy darab 10.000.-Ft 
névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény illeti meg 

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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II. 
A Bács-Szakma Zrt. által 2012-ben ellátott feladatok 

A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 
 

Közösségi szolgáltatások 
  
A Zrt. a társasági szerződés és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően az alábbi erőforrások 
birtokában tett eleget a 2012. évben. 
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 TÁMOP 2.2.3 projekt fenntartási időszak 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-2.2.3-

07/2-2F-2008-0010 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés 

2012. május 11-én került benyújtásra. A projektre vonatkozó utolsó fenntartási jelentés benyújtási 

határideje: 2016. május 11. 

 

A TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011 fenntartási időszak 

 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP-3.1.1-

08/1-2008-0011 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés 2012. 

október 16-án került benyújtásra. A jelentést az ESZA Társadalmi Nonprofit Kft. 2013. január 30-

án elfogadta. A projektre vonatkozó utolsó fenntartási jelentés benyújtási határideje: 2016. október 

20. 

 

Ellenőrzések 

 

A 2012-es évben az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint Ellenőrzési Hatóság nem 

tartott helyszíni ellenőrzést.  

 

Az ESZA Társadalmi Nonprofit Kft. elektronikus formában történő adatszolgáltatásra szólította fel 

a Zrt-t. A TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0010, valamint a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011 

azonosítószámú projektek közbeszerzési dokumentációjának egy részét kellett megküldeni 

beszkennelt formában. Ezek eljuttatás az ESZA Kft. felé hiánytalanul megtörtént. 
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Szakképzési szerződések kezelése, nyilvántartások vezetése 

 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. 

törvény (Szht.) szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére 2012. január 1-jétől a Bács-

Szakma Zrt. nem fogadhatott fejlesztési támogatást. 

 

A 2012. évben megtörtént a 2011. II. félévi befolyt összegek továbbadása a szakképző intézmények 

felé. Az SZHIR rendszerben rögzítésre kerültek a 2011. évi fejlesztési támogatások.  

 

A törvény értelmében a 2011. évben nyújtott fejlesztési támogatást legkésőbb 2012. december 31. 

napjáig fel kellett használni, valamint a törvény hatálybalépését megelőzően 5 évre, ingatlan 

esetében 10 évre vonatkozóan a megvalósult fejlesztésekről elszámolást kell készíteni 2013. 

március 15. napjáig.  

 

Az előző évek elszámolásai alapján elkészültek a táblázatok, így 2012. novemberétől a részletes 

adatok bekérése folyamatban van a támogatást felhasználó intézményektől. 

 

Felnőttképzési tevékenység 

 

Felnőttképzési programok készítése, akkreditációja 

 

 A 200 órás PL-6552 lajstromszámú ECDL Select Start táblázatkezeléssel megnevezésű 

programot a Felnőttképzési Akkreditáló Testület április 18-án hagyta jóvá.  

 A 300 órás PL-6515 lajstromszámú ECDL Select - 7 modul megnevezésű programot a 

Felnőttképzési Akkreditáló Testület április 04-én hagyta jóvá.  

 A 30 órás PL-7068 lajstromszámú Digitális világ I. megnevezésű programot a 

Felnőttképzési Akkreditáló Testület szeptember 05-én hagyta jóvá.  

 A 30 órás PL-7069 lajstromszámú Digitális világ II. megnevezésű programot a 

Felnőttképzési Akkreditáló Testület szeptember 05-én hagyta jóvá.  

 A 30 órás PL-7281 lajstromszámú Digitális világ III. megnevezésű programot a 

Felnőttképzési Akkreditáló Testület október 03-án hagyta jóvá.  

 A 60 órás PL-7420 lajstromszámú Jogi alapok mezőgazdasági termelőknek megnevezésű 

programot a Felnőttképzési Akkreditáló Testület október 31-én hagyta jóvá.  

 A 30 órás PL-7417 lajstromszámú Munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tréning 

megnevezésű programot a Felnőttképzési Akkreditáló Testület október 31-én hagyta jóvá.  

 A 60 órás PL-7472 lajstromszámú Növénytermesztési ismeretek képzés kiskertes 

rendszerben megnevezésű programot a Felnőttképzési Akkreditáló Testület november 14-én 

hagyta jóvá.  

 

Munkaügyi központnak benyújtott ajánlatok 

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának harmadik körben kiírt 

pályázatára, a Zrt. hét képzésre adott be nyertes pályázatot, melyekből hat a 2012. évben valósult 

meg. 

Lebonyolított képzések: 

 CNC forgácsoló I. csoport (Baja) 

 CNC forgácsoló II. csopot (Baja) 

 Festő, díszítő, mázoló tapétázó (Baja) 

 Pincér (Baja) 
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 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó (Baja) 

 Villanyszerelő (Baja) 

Folyamatban lévő képzés: 

 Mérlegképes könyvelő (Baja) 
 

A Bács-Szakma Zrt. 2012. március 14-én, egy 10 főből álló Fűrészipari gépkezelő tanfolyamot 

indított a Gemenc Zrt. megbízásából a Jelky András Szakképző Iskola és Kollégium tantermeiben, 

valamint gyakorlóhelyein. 2012. április 23-án cégünk ismételten Fűrészipari gépkezelő tanfolyamot 

indított 35 fővel a Kefag Zrt. megbízásából a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium Tanüzem tantermeiben, valamint gyakorlóhelyein. 

Mindkét megbízó elégedett volt szolgáltatásunkkal, hiszen az oktatás magas színvonalon zajlott és a 

vizsgát mindenki sikeresen teljesítette. A hallgatók vizsgáztatása a Bács- Szakma Zrt. 

szervezésében történt.  

 

A mérlegképes könyvelő szakképesítésre hatalmas igény jelentkezett, így a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központján keresztül is folyamatban van egy tanfolyam, illetve 2012. 

április 27-én költségtérítéses formában is módunkban állt egyet indítani. Az oktatás helyszínéül 

mindkét csoport esetében a Türr István Gazdasági Szakközépiskola szolgál, valamint az oktatói 

tevékenységek is intézmény szaktanárai látják el. 

 

Pályázatok 

 

TÁMOP 2.1.2/12-1 – Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 

 
A projekt 2012. december 1-jén indult. A Bács-Szakma Zrt. az elsők között adta be pályázati 

szándékát, mint képző intézmény, amit hamarosan jóvá is hagytak, így létrejött az Együttműködési 

Megállapodás, melyben 2013. június 30-ig 1800 fő oktatását tervezzük. 

 

Szakmai rendezvények 

 

Pályaválasztási vásár 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a 2012/2013-as 

tanévben végző általános és középfokú oktatási intézmények tanulói, a pályakezdő és a 

pályakorrekciót tervező felnőtt álláskeresők részére pályaválasztási kiállítást szervezett Kiskőrösön 

és Kecskeméten A JÖVŐD A TÉT! címmel. 

A rendezvényre jelentős igény mutatkozott, így a Bács-Szakma Zrt. Az iskolád a Jövőd! címmel 

első alkalommal megrendezte pályaválasztási kiállítását. 2012. december 13-án Információs nap 

került megtartásra a TÁMOP-2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 

megnevezésű projekthez kapcsolódóan. A rendezvénysorozat a 2013-as évben is folytatódik számos 

helyszínen. 

 

 

Együttműködés 

 

A Vállalkozók Országos Szövetsége és a Bács- Szakma Zrt. 2012 évben együttműködési 

megállapodást kötött, hogy összehangolt tevékenységükkel együttműködjenek a Bács-Kiskun 

megyei vállalkozások számára fontos szakképesítések iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 

megvalósításában, közös képzések, képzési formák létrehozásában és piaci bevezetésében, 

tananyagok fejlesztésében, illetve az ezekkel kapcsolatos pályázatokon való együttes részvételben.  
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Vizsgaközpont akkreditáció 

 

A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 35 db szakképesítés tekintetében szerzett 

vizsgaszervezési jogosultságot. Az engedélyt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztálya 2012. január 03-án helyezte hatályba. 

 

2012 júniusában az meglévő engedély további 18 szakképesítéssel történő bővítésére irányuló 

kérelem került beadásra. A helyszíni szemléket követően a Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően 

Közhasznú Zrt. engedélye 53 szakképesítés vizsgáztatására bővült. 

 

Megállapítást nyert, hogy a kérelmezett szakképesítések esetében a Zrt. rendelkezik a 

vizsgaszervezési jogosultsághoz szükséges feltételekkel, ezért az 53 szakképesítésre a Magyar 

Köztársaság területére kiterjedően, visszavonásig a szakmai vizsga szervezésére az engedélyt 

megkaptuk.  

 

 

Adatszolgáltatás 

 

Az Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0010, 

és a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011 azonosítószámú projektek 1. számú Projekt Fenntartási Jelentések 

benyújtásához felkérte intézményeit adatok szolgáltatására.  

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0010, és a TIOP-3.1.1-08/1-2008-

0011 projektek keretén belül pályaválasztás témakörben kidolgozott anyagokról kimutatást kért, 

valamint tájékoztatást küldött, miszerint a kidolgozott anyagok, ismertetők megküldésére is szükség 

lesz a későbbiekben.  

 

Az NMH részére 2012. március 13-án beküldésre került a 2011. évben fogadott fejlesztési 

támogatásokról, valamint a 2010. évi maradvány felhasználásáról szóló adatszolgáltatás. 

 

 

 

 

III. 
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. 
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Vagyoni helyzet mutatói 
 

1. A Zrt. meglévő vagyonelemeinek (eszközeinek) értéke 2012.12.31-én 659.855 e Ft, amelyből 

az immateriális javak értéke 5.169 e Ft, a tárgyi eszközök értéke pedig  elérte az 618.951 e 

Ft-ot.  

2. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-

ban) 

Mérlegfőösszeg 
659.855 E Ft 

Saját tőke 27.996 E Ft 
Mérleg szerinti eredménye   5.528 E Ft  

  

 
 

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

Eszközök alakulása 

Hiv Megnevezés Nyitó Részarány % Záró Részarány %

A Befektetett eszközök 716 054    77,05 624 120     94,58

B Forgóeszközök 213 184    22,94 34 277       5,19

C Aktív időbeli elhatárolások 42              0,01 1 458          0,23

Összesen 929 280    100,00 659 855     100,00  

Források alakulása 

Hiv Megnevezés Nyitó Részarány % Záró Részarány %

D Saját tőke 22 468     2,42 27 996      4,24

E Céltartalékok -            0,00 -             0,00

F Kötelezettségek 986           0,11 1 239        0,19

G Passzív időbeli elhatárolások 905 826   97,47 630 620   95,57

Összesen 929 280   100,00 659 855   100,00  

A saját tőke 2012.12. 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:   

Jegyzett tőke 5.000 
Jegyzett, de még be nem fizetett 0 
Indulótőke változás 17.468 E Ft 

Nyereség összesen    
 Saját tőke összesen                                                

5.528 E Ft 
27.996 E Ft 

A  2011-es év 37.267 ezer forintos nyeresége és az azt megelőző év negatív tőkeváltozása (-19.799 e 
Ft) együttesen alkotja a tőkeváltozás/eredmény oszlopot, amelyet most a tárgy évi eredmény 5.528 
ezer forintos nyeresége  ill. a társaság 5.000 e Ft névértékű részvénytőkéje növel. Így a saját tőke 
összértéke 27.996 ezer forint. 

 
4. Befektetett eszközök alakulása (e Ft) 

 
A Zrt. 100 e Ft alatti bekerülési értékű tárgyi eszközeit egy összegben számolja el, ezekről is leltári 
nyilvántartást vezet. Etgyéb tárgyi eszközeit lineáris écs. leírási módszerrel számolja el. 
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Sorszám Megnevezés

Bekerülési 

érték mérleg- 

forduló 

napon

Költségként 

elsz. Terv 

szerinti écs.

Egyéb 

ráfordí- 

tásként 

elsz. Écs.

Tao.tv.1. és 

2.sz.mellék. 

elszámolt 

écs.leírás

Nettó érték 

mérlegfor- 

duló napon

01. Immateriális javak 6 811          1 642         0 2 045        5 169         

02. Ingatlanok és vagy. ért.jogok 372 355      7 804         0 7 804        364 551    

03. Műszaki berend, gép, jármű 325 599      80 225       0 80 247      245 374    

04. Egyéb berend, felszer, jármű 12 497        3 471         0 3 649        9 026         

05. Beruházások, felújítások -               -              0 -             -              

06.   -   Egy összegben elsz. Écs. 490             490            0 490           -              

Összesen 717 752      93 632       0 94 235      624 120    

 
 

5. Kötelezettségek állománya: 
 
A kötelezettségek állományában szerpel 1.239 ezer forint, amelyből szállítói kötelezettség 899 e Ft, 
amely december 31-ét követően kifizetésre került, 340 e Ft (cégautó adó 28 e Ft, szakképzési 
hozzájárulás és járulékok túlfizetése -27 e Ft, iparűzési adó 32 e Ft, ÁFA fizetési kötelezettség 307 e 
Ft) , ami januárban szintén meg lett fizetve, ill. rendezésre került. 

 
6. Követelések, pénzeszközök 

 
A vagyon követelések és pénzeszközök formájában megtestesülő része 34.277 e/Ft, amely a 
következőkből adódik: 

Vevői követelések: 1.410 e Ft, amely jelentős részben a Munkaügyi Központ által finanszírozott 
tanfolyamok kiszámlázott, de 12.31-ig még meg nem fizetett részéből áll, és a mérlegképes 
könyvelői tanfolyam részletfizetéses számláinak egyenlegéből. 
Munkavállalókkal szembeni követelés: 105 e/Ft (2012 évben munkabérelőleg címén kifizetett összeg 
fennmaradó része 40 e Ft, valamint elszámolásra kiadott összeg anyagbeszerzésre 65 e Ft.) 
 

A vállalkozás pénzeszközei (32.762 e Ft) a következőképpen alakultak 12.31-én: 
  Főpénztár                                  2.610.515,- Ft 
  Főszámla                                    10.200.991,- Ft 
  Támop számla                         19.310.017,- Ft 
  Szakképzési számla                      600.000,- Ft 
  Betétszámla kártya                         40.727,- Ft 
   
                                   Összesen: 32.762.250,- Ft 
 
 

7. Aktív időbeli elhatárolások (1.458 e Ft): 

 

A 2012. évre eredményt javító tételként szerepelnek: 

1.425 e Ft vevői számla, amelynek telejsítése 12.31, de 2013. januárban került kiállításra, 33 e Ft 

egyéb kisösszegű költségszámlák. 

 
Passzív időbeli elhatárolások (630.620 e Ft): 
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Amelyből a mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek 527 e Ft. 
 
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 2012-ben költségekkel nem ellentételezett összeggel. Ezek összértéke 422.716 

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, ennek 
összértéke 207.377 ezer forint. A 2011-ben fogadott hozzájárulások már átutalásra kerültek iskolák 
részére, kivéve 600 e Ft (3844 Szakképzési elszámoló számla egyenlege 12.31-én, ami 2013-ban lett 
továbbutalva az NMH-nak). 

 
 

8. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk 
 

Bevételek 
 
A közhasznú tevékenységek bevételei között került kimutatásra az akkreditált tanfolyamok, 

képzések lebonyolítása, ennek értéke 57.096 e Ft. 

 

A társaság a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet is folytatott, konferenciákat 

szervezett és az iskolákba kihelyezett ital automaták bérleti díjaiból egyaránt származott 

árbevétele, ezek összértéke 745 ezer forint volt a 2012-ben, kiszámlázott és megfizetett szolgáltatási 

díjak 4.994 e Ft. Ehhez jött még hozzá a pénzeszközök lekötéséből származó eredmény 5.452 ezer 

forint. 

 

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 visszafizetési kötelezettség nélkül kapott központi támogatások: 1.263 e Ft a 

költségvetésből kapott bértámogatás, 5.720 e Ft alapítók befizetései, az NFÜ közvetlen szállítói 

kifizetések 79.475 e Ft, közcélú adományok 30 e Ft, Továbbutalt pótvizsgadíjak 58 e Ft, fejlesztési 

támogatások 199.662 e Ft, rendezőtételek analitikus nyilvántartások alapján     

-406 e Ft, ill. továbbszámlázott szolgáltatások 41 e Ft értékeben. 
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Alapítók befizetései tételesen 2012.12.hó végéig:       
  

 
2012.05.16.  KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 95.580 

2012.06.06.  JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10.620 

2012.07.09.  RENDSZERVEZŐ ALAPÍTVÁNY 10.620 

2012.07.03.  BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 42.480 

2012.07.04.  KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 254.880 

2012.07.10.  KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 865.920 

2012.02.20.  KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  2011.ÉVI  652.058 

2012.09.10. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 435.420 

2012.11.20. BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3.352.000 

                                       Összesen:                                                                                         5.719.578 Ft 

 

Költségek, ráfordítások, kiadások 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 

- Zrt. vezérigazgatójának munkabére   480.000/Ft/hó 

- FB tagok tiszteletdíja  (3 fő)                1.440 e/Ft/év 

 

A Zrt. átlagos állományi statisztikai létszáma 2012. évben 6,32 fő volt. Részükre kifizetett bruttó 

bér (alapbér, betegszabadság, távolléti díj) 15.232 e Ft, jutalom 208 e Ft, caffetéria 616 e Ft. 

 

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, 
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 az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek a könyv szerinti 
értékét a követelés átruházásakor. 

 Eredménykimutatás egyéb ráfordítások sora                          176.035 e Ft 

 

 

Megnevezés Összeg E Ft 

Pótvizsgadíjak - továbbszámlázva 54 

Önrevíziós pótlék (szakképzési hozj. miatt) 1 

Le nem vonható ÁFA elszámolása 1.028 

Cégautóadó, gépjárműadó 132 

Tárgyi eszközök egyéb ráfordításai 1.562 

Iparűzési adó* 32 

Alapítvány támogatása (Könycsepp nélkül) 10 

Szakképzési hozzájárulás továbbutalása 173.214 

Kerekítések 2 

   
A Zrt-nek iparűzési adófizetési kötelezettsége keletkezett a 2012. év tekintetében, mivel a 2011. évben 

társasági adót is fizetett. Összege 32e Ft, melyet Baja város és Kecskemét között személyi jellengű 

ráfordítással arányos megosztással fizet meg. 

 

9. Társasági adófizetési kötelezettség. 

 
A Zrt. vállalkozási, üzleti tevékenységből származó árbevétele nem haladja meg az ööszes árbevétel 10%-át, 

ezért társasági adó fizetésére 2012. évben nem kötelezett, azzal a megkötéssel, hogy a nem közhasznú 

tevékenységként realizált 230 e Ft eredményt teljes összegében a közhasznú tevékenységének folytatására 

fordítja. 

 
10. Költségvetési támogatás 

 

Egy fő pályakezdő Start kártyás alkalmazott bér és járulék térítéseként a 2012-ben 1.263 ezer forint 

költségvetésivetési támogatásban részesült a Zrt. 

 
11. Közhasznúsági jelentés 

 
A 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti Közhasznúsági Jelentést a beszámoló mellékletként 
tartalmazza, amely e rendelet 1. mellékletének megfelel, a számviteli beszámoló adataival 
összhangban áll, és a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további 
ismertetést nyújt. 

 
Baja, 2013. március 31. 
 
 
 
 Rab Zoltán sk. 
 Vezérigazgató 
Záradék: 
E közhasznúsági beszámolót és jelentést a Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 
közgyűlése 2013. május  29-i  ülésén az 1 /2013. (05.29.) számú Közgyűlési határozatával elfogadta. 
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A Bács-Szakma Zrt. közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 

 2012. december 31.  (eFt) 

      

 A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele 348.391 

   1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás   

     a) alapítótól 5.720 

     b) központi költségvetésből 1.263 

     c) helyi önkormányzattól   

     d) egyéb   

   2.  Pályázati úton elnyert támogatás  

   3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel 57.096  

   4.  Tagdíjból származó bevétel   

   5.  Egyéb bevétel 284312 

 B.  Vállalkozási tevékenység bevétele 5739 

 1. Értékesítés nettó árbevétele 287 

 2. Pénzügyi műveletek bevételei 5.452 

 C.  Összes bevétel (A+B) 354.130 

 D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 343.093 

   1. Anyagjellegű ráfordításai 46.139 

   2. Személyi jellegű ráfordítások 27.365              

   3. Értékcsökkenési leírás 93.554   

   4. Egyéb ráfordítások 176.035    

   5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   

   6. Rendkívüli ráfordítások   

 E.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.509 

   1. Anyagjellegű ráfordításai 1.746 

   2. Személyi jellegű ráfordítások 3.685 

   3. Értékcsökkenési leírás 78 

   4. Egyéb ráfordítások  

   5. Pénzügyi műveletek ráfordításai   

   6. Rendkívüli ráfordítások   

 F.  Összes ráfordítás (D+E) 348.602               

 G.  Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)   230 

 H.  Adófizetési kötelezettség  

 I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 230 

 J.  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 5.298     

Tájékoztató adatok   

   Személyi jellegű ráfordítások  

   1.  Bérköltség 23.118 

     - bérköltség, nyugdíjas bérköltség  

     - tiszteletdíjak 1.440  

     - megbízási díjak 6.296 

   2.  Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.978 

   3.  Bérjárulékok 5.954            

   A szervezet által nyújtott támogatások  

    

    

    

  

Kecskemét, 2012. március 

31. Rab Zoltán  

     vezérigazgató 
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ABács-Szakma Zrt. közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2012. december 31. 

         
 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) eFt   FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) eFt 

 A.  Befektetett eszközök   624.120   D.  Saját tőke   27.996 

   I.  Immateriális javak 
5.169  

   I.  Induló tőke/Jegyzett tőke 
5.000  

   II.  Tárgyi eszközök 
618.951  

   II.  Tőkeváltozás/Eredmény 
17.468 

   III.  Befektetett pénzügyi 

eszközök  0  

   III.  Lekötött tartalék 

0  

    
 

   IV.  Értékelési tartalék 
0  

 B.  Forgóeszközök   34.277 

 

   V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből) 5.298 

   I.  Készletek 
0   

   VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 
230 

   II.  Követelések 1.515      

   III.  Értékpapírok  0   E.  Céltartalékok                                                                                                       0 

   IV.  Pénzeszközök 32.762      

      F.  Kötelezettségek   1.239 

 C.  Aktív időbeli elhatárolások                   1.458                                                    I.  Hátrasorolt kötelezettségek 0  

  
 

   II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 
0  

Eszközök összesen 659.855     III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 1.239 

         

     
 G. 

 
Passzív időbeli elhatárolások                                                                                             630.620 

       

      Források összesen 659.855 

         

         

         

  Baja, 2013. március 31.     Rab Zoltán  

 

       

vezérigazgató 

  

 


