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Közhasznúsági jelentés
A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
2013. 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:
 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt


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



Rendszerv.,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: 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 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 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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II.
A Bács-Szakma Zrt. által 2013-ban ellátott feladatok
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A Társaság 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.
Közösségi szolgáltatások
A Zrt. a társasági szerződés és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően az alábbi erőforrások
birtokában tett eleget a 2013. évben.
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-2.2.307/2-2F-2008-0010 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés
2012. május 11-én került benyújtásra. A jelentést az ESZA Társadalmi Nonprofit Kft. 2013. május
31-én elfogadta.
A TIOP-3.1.1-08/1-2008-0011 fenntartási időszak
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP-3.1.108/1-2008-0011 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.
Ellenőrzések
A 2013-as évben az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, mint Ellenőrzési Hatóság
nem tartott helyszíni ellenőrzést.
2013 decemberében az Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága
tartott helyszíni ellenőrzést a felnőttképzési akkreditációnk megfelelőségéről. Az ellenőrzés során
szakmailag mindent rendben találtak.
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Felnőttképzési tevékenység
2012. december 12-én a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ajánlattételi
felhívást tett közzé 2013. február 7. és 2013. december 31. közötti időszakban a 6/1996 (VII.16.)
MüM rendelet 3. § szerinti “felnőttképzést folytató intézmények jegyzékére történő felkerüléshez”
címmel.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a 2013. évi Képzési Jegyzéket
nyilvánosságra hozta, melybe a Bács-Szakma Zrt. 11 db nyertes képzéssel került fel. 2013.
áprilisában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának képzési jegyzékére a
Zrt. 3 újabb képzéssel került fel. A további ajánlattételek elbírálás alatt vannak.
Közbeszerzési ajánlattételre sikeresen beadott ajánlatok
„Közös esély a fejlődésre” - Katymár
A csoport tagjai a TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0011 azonosító számú projekt keretein belül
támogatott képzésben vesznek részt. A nyertes közbeszerzés keretében a Bács- Szakma Zrt.
akkreditált tréningek és OKJ-s képzések zajlottak le bajai és jánoshalmi helyszíneken. A projekt
során -amely 2013. április 15- 2013. november 14.-ig tartott- 57 tanúsítvány és 12 OKJ-s
bizonyítvány került kiosztásra.
„Képzési, átképzési programok hátrányos helyzetű emberek számára” - Kecskemét
A Bács- Szakma Zrt. Bács- Kiskun Megye egyik legnagyobb felnőttképző intézménye. Az Eruditio
Zrt-vel karöltve kapta a lehetőséget, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város „Képzési, átképzési
programok hátrányos helyzetű emberek számára” címmel indult szakmai végzettséget adó
képzéseket bonyolítson le a „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitáció”
című, DAOP-5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú projekt keretében hátrányos helyzetű
kecskeméti lakosok számára.
TÁMOP 5.2.3 „Együtt egymásért” - Jánoshalma
2013-ban a Jánoshalmi Kistérségi Társulás ajánlatkérő pályázatát a Bács-Szakma Zrt. nyerte meg.
Amely számos akkreditált képzést tartalmaz az LHH-s térség egyéni igényeire, lehetőségeire
szabva.
„Rehabilitáció – Érték – Változás” - Főkefe Nonprofit Kft.
A Főkefe Nonprofit Kft. közbeszerzési felhívást tett közzé, melyet a Bács- Szakma Zrt. és az
Eruditio Zrt. közösen valósított meg.
Egyéb tanfolyamok: autószerelő, autóelektronikai műszerész, autótechnikus,
karosszérialakatos, hulladékgyűjtő és szállító, mérlegképes könyvelő.

járműfényező,

Egyéb pályázat: TÁMOP 2.1.2/12-1 – „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
A projekt 2012. december 1-jén indult. Informatikán belül legelső képzéseink 2013. február elején
indultak, a nyelvi képzések pedig szeptembertől.2013 végéig 17 településen indult képzésünk,
ezeknél a képzéseknél összesen 1006 db tanúsítvány került kiosztásra.
Rendezvényszervezés:
TÁMOP 5.2.3 „Együtt egymásért” - Jánoshalma
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A rendezvényeket előre egyeztetett időpontokban bonyolítottuk le . A beszámolási időszakban
szakmapróba napok 2013. őszén 7 alkalommal, pályaválasztási napok 2013. őszén 2 alkalommal,
pályaorientációs fórum 2013. őszén 2 alkalommal került megrendezésre.
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.

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:
- 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 2013.12.31-én 601.447 e Ft, amelyből
az immateriális javak értéke 7.697 e Ft, a tárgyi eszközök értéke pedig elérte az 551.556 e
Ft-ot.

2. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ftban)
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Mérleg szerinti eredménye

601.447 E Ft
29.456 E Ft
1.460 E Ft
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3. Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban)
Eszközök alakulása
Hiv
A
B
C

Megnevezés
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen

Nyitó
624 120
34 277
1 458
659 855

Részarány %

94,58
5,19
0,23
100,00

Záró
559 253
40 797
1 397
601 447

Részarány %

92,98
6,78
0,24
100,00

Források alakulása
Hiv
D
E
F
G

Megnevezés
Saját tőke
Céltartalékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Összesen

Nyitó
27 996
1 239
630 620
659 855

Részarány %

4,24
0,00
0,19
95,57
100,00

Záró
29 456
5 286
566 705
601 447

Részarány %

4,90
0,00
0,88
94,22
100,00

A saját tőke 2013.12. 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:
Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett
Indulótőke változás

5.000 E Ft
0
22.996 E Ft

Nyereség összesen
Saját tőke összesen

1.460E Ft
29.456 E Ft

A 2012-es év 5.528 ezer forintos nyeresége és az azt megelőző év pozitív tőkeváltozása (17.468 e Ft)
együttesen alkotja a tőkeváltozás/eredmény oszlopot, amelyet most a tárgy évi eredmény 1.460
ezer forintos nyeresége ill. a társaság 5.000 e Ft névértékű részvénytőkéje növel. Így a saját tőke
összértéke 29.456 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. Egyéb tárgyi eszközeit lineáris écs. leírási módszerrel számolja el.

Sorszám

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Megnevezés

Immateriális javak
Ingatlanok és vagy. ért.jogok
Műszaki berend, gép, jármű
Egyéb berend, felszer, jármű
Beruházások, felújítások
- Egy összegben elsz. Écs.
Összesen

Bekerülési
Egyéb Tao.tv.1. és
Költségként
Nettó érték
érték mérlegráfordí- 2.sz.mellék.
elsz. Terv
mérlegforforduló
tásként elszámolt
szerinti écs.
duló napon
napon
elsz. Écs. écs.leírás
10 443
364 033
245 763
8 697
925
629 861

2 288
7 804
56 315
3 276
925
70 608

0
0
0
0
0
0
0

2 277
7 804
55 743
3 770
925
70 519

8 155
356 229
189 448
5 421
559 253
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5. Kötelezettségek állománya:
A kötelezettségek állományában szerpel 5.286 ezer forint, amelyből szállítói kötelezettség 2.569 e
Ft, amely december 31-ét követően kifizetésre került, 846 e Ft adófizetési kötelezettség, a
következő évre átvihető -601 e Ft ÁFA és bérek ill. fizetendő járulékai 2.472 e Ft értékben, ami
januárban szintén meg lett fizetve.

6. Követelések, pénzeszközök
A vagyon követelések és pénzeszközök formájában megtestesülő része 28.805 e/Ft, amely a
következőkből adódik:
Vevői követelések: 27.305 e Ft, amely jelentős részben a TÁMOP 2.1.2 projekt és a Munkaügyi
Központ által finanszírozott tanfolyamok kiszámlázott, de 12.31-ig még meg nem fizetett
részéből áll.
A vállalkozás pénzeszközei (11.992 e Ft) a következőképpen alakultak 12.31-én:
Főpénztár
3.302.470,- Ft
Főszámla
3.122.510,- Ft
Támop számla
5.516.412,-,- Ft
Szakképzési számla
0,- Ft
Betétszámla kártya
50.295,- Ft
Összesen: 11.991.687,- Ft
A TIOP pályázatok lezárásával az elkülönített bankszámla szükségtelennek bizonyult, így az
felmondásra került.

7. Aktív időbeli elhatárolások (1.397 e Ft):
A 2013. évre eredményt javító tételként szerepel előfinanszírozott projekt év végén felmerült
költsége, amely a következő évben kerül elszámolásra 1.301 e Ft , ill. nem a tárgyévet érintő
költségek 96 e Ft.
Passzív időbeli elhatárolások (566.705e 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 szerint tételesen lehet kimutatni, ezért a gépbeszerzésekre jutó bevételt el
kell határolni, éves szinten 565.997 e Ft értékban. Mérlegfordulónap előtt felmerült költségekből
elhatárolásra került 708 e Ft.

8. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk
Bevételek
A közhasznú tevékenységek bevételei között került kimutatásra az akkreditált tanfolyamok,
képzések lebonyolítása, ennek értéke 143.179 e Ft.
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A társaság a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet is folytatott, rendezvényeket
szervezett, ezek összértéke 8.592 ezer forint volt a 2013-ban.
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

Eredménykimutatás egyéb bevételek sora

69.523 e Ft

Megnevezés
NFÜ közvetlen száll.kifizetések
Kerekítések
Továbbszámlázott szolgáltatások
Behajt.min.követelések kifizetve
Saját előállítású eszközök akt.ért.

Összeg E
Ft
64.097
1
41
568
4.816

Költségek, ráfordítások, kiadások

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
-

Zrt. vezérigazgatójának munkabére
FB tagok tiszteletdíja (3 fő)

480.000/Ft/hó
1.440 e/Ft/év

A Zrt. átlagos állományi statisztikai létszáma 2013. évben 8,08 fő volt. Részükre kifizetett bruttó
bér (alapbér, betegszabadság, távolléti díj) 18.504 e Ft, caffetéria 1.224 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,
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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.

Eredménykimutatás egyéb ráfordítások sora

Megnevezés
Késedelmi kamat, kötbér, önrevíziós pótlék
Le nem vonható ÁFA elszámolása
Cégautóadó, gépjárműadó
Alapítvány támogatása (Könycsepp nélkül)
Szakképzési hozzájárulás továbbutalása
Kerekítések

2.872 e Ft

Összeg E Ft
1
2.094
131
5
639
2

A Zrt-nek iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett a 2013. év tekintetében, mivel a 2012. évben
társasági adó fizetésére nem volt kötelezett.

9. Társasági adófizetési kötelezettség.
A Zrt. vállalkozási, üzleti tevékenységből származó árbevétele nem haladja meg az öszes árbevétel 10%-át,
ezért társasági adó fizetésére 2013. évben nem kötelezett, azzal a megkötéssel, hogy a nem közhasznú
tevékenységként realizált 186 e Ft eredményt teljes összegében a közhasznú tevékenységének folytatására
fordítja.
10. Költségvetési támogatás
A Zrt 2013-ban nem részesült költségvetésivetési támogatásban.
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, 2014. március 31.
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Záradék:
E közhasznúsági beszámolót és jelentést a Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
közgyűlése 2014. május 21-i ülésén az 1 /2014. (05.21.) számú Közgyűlési határozatával elfogadta.
A Bács-Szakma Zrt. közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2013. 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 közhasznú 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

143.179

143.179
69.523
9.052
8.592
460
221.754
211.888
88733
49675
70608
2872

8.406
8.132
274

3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
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

220294
186
0
186
1.274

37873
1.440
17.949
2.627
9.449
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ABács-Szakma Zrt. közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2013. december 31.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) eFt
A.

Befektetett eszközök

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) eFt
559253

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

D.

Saját tőke

29456
I. Induló tőke/Jegyzett tőke

7697

5.000

II. Tőkeváltozás/Eredmény

551556

22996

III. Lekötött tartalék
0

0
IV. Értékelési tartalék

B.

Forgóeszközök

0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

40797
I. Készletek

1274
186

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
0

II. Követelések

28805

III. Értékpapírok

0

IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

0

11992
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1397

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

601447
G.

Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

Baja, 2013. március 31.

5.286
0
0
5.286
566705
601447

Rab Zoltán
vezérigazgató
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