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A Bács-Szakrna Non-profit KOzhasznü Zrt. 
2015. évi egyszeriIsitett eves beszárnolójához 

I. Altalános informáciOk 

A Zrt. a Bács-Kiskun Megyei CegbfrOsag 2008.okt6ber 07-i 03-10-100394 sz. bejegyzeseveljott 
létre. 
A Tarsasag alapItO tagjai: 

• Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt 

• Baja Város Onkormányzata 

• Kiskunfélegyháza Onkormányzata 

• Kiskunhalas Város Onkormányzata 

• Kalocsa Város Onkormanyzata 

• Bácsalmás Város Onkormányzata 

• Kiskunmajsa Város Onkormányzata 

• Janoshalma Város Onkormányzata 

• Kiskórösi Többcélü Kistérségi Társulás 

• Alt.Fogyasztasi Szövetkezet es Ker. Tarsasagok Orszagos Szovetsege 

• Katedra Iskolai AlapItváriy Kecskemét 

• Rendszerv.,Intézményfejl. Müködtetô és Szakképzésfejl. AlapItvány Baja 

• Eötvös Jozsef Fóiskola Baja 

Az alapItOk a jegyzett tOkét a tarsaság rendelkezésére bocsájtották. 

A társasag célja es a fó tevekenysege a szakképzés szervezése, iskolareridszerü és 
iskolarendszeren kIvüli szakképzés, oktatás, különösen a hátrányos helyzetü, veszélyeztetett 
fiatalok képzésének biztosItása, ezzel is elósegItve, hogy a társadalmi életben az 
eselyegyenlôség számukra megteremtheto legyen es megtalaljak helyuket a munkaerO piacon. 
A Tarsasag TEAOR száma: 8532 

A Tarsasag székhelye: 6500 Baja, Március 15. sétany 4. A Tarsasag székhelye egyben a kozponti 
ugyintézés helye is. 

A kozgyüles a Tarsasag legfobb szerve, amely a részvényesek osszessegebOl all. A FelugyelO 
Bizottsagot a Kozgyülés választja. 

A Tarsasag alaptókéje 5.000.000-Ft. azaz OtmilliO forint, amely teijes egeszeben pénzbeli 
hozzájárulás. EbbOl az alapItáskor befizetett összeg 5.000.000-Ft, amely 100 %-a az átvenni 
vállalt részvények névértékének. 

A Tarsasag alaptôkéje 500 db, ötszáz darab 10.000.-Ft névértéki'I névre szólO torzsrészv6nyb6l 
All. 



Az alaptöke rendelkezésre bocsátása, a részvények megosztása 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezeló Zrt vagyoni hozzájárulása 920.000.-Ft készpénz, amelynek 
ellenében 92 db, azaz kilencvenkettô darab 10.000.-Ft 	névértékü névre szOlO dematerializált 
törzsrészvény illeti meg. 

Baja Város Onkormányzatának vagyoni hozzájárulása 1.310.000.-Ft készpénz, amelynek 
ellenében 131 db, azaz egyszazharniinc darab 10.000.-Ft névértékü névre szOlO dematerializált 
törzsrészvény illeti meg 

Kiskunfélegyháza Város Onkormanyzatáriak vagyoni hozzájárulása 920.000.-Ft készpénz, 
amelynek ellenében 92 db, azaz kilencvenkettô darab 10.000.-Ft névértékiI névre szOlO 
dematerializált törzsrészvény illeti meg 

Kiskurthalas Város Onkormányzatának vagyoni hozzájárulása 240.000.-Ft készpénz, amelynek 
ellenében 24 db, azaz huszonnégy darab 10.000.-Ft 	névértéki.i névre szOló dematerializált 
törzsrészvény illeti meg 

Kalocsa Város Onkormányzatának vagyoni hozzajárulása 620.000.-Ft készpénz, amelynek 
ellenében 62 db, azaz hatvankettô darab 10.000.-Ft névértékü névre 	szOlO dematerializált 
törzsrészvény illeti meg 

Bácsalmás Város Onkormányzatanak vagyoni hozzájárulása 40.000.-Ft készpénz, amelynek 
ellenében 4 db, azaz négy darab 10.000.-Ft névértékü névre 	szólO 	dematerializált 
törzsrészvény illeti meg 

Kiskunmajsa Város Onkormányzatának vagyoni hozzájárulása 90.000.-Ft készpénz, amelynek 
ellenében 9 db, azaz kilenc darab 10.000.-Ft névértékü 	névre 	szOlO 	dematerializált 
törzsrészvény illeti meg 

A KiskOrösi TöbbcélU Kistersegi Társulás vagyoni hozzájárulása 410.000.-Ft keszpénz, 
amelynek ellenében 41 db, azaz negyvenegy darab 10.000.-Ft névértékI.I névre szOlO 
dematerializált torzsrészvény illeti meg 

Az Altalános Fogyasztási Szövetkezetek es Kereskedelmi Tarsasagok Orszagos Szovetsege 
vagyoni hozzájárulása 280.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 28 db, azaz huszonnyolc darab 
10.000.-Ft névértékü névre szOló dematerializált törzsrészvény illeti meg 

A Katedra AlapItvány vagyoni hozzájárulása 130.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 13 db, 
azaz tizenhárom darab 10.000.-Ft névértékü névre szOlO dematerializált törzsrészvény illeti meg 

A RendszervezO, IntézményfenntartO MüködtetO és Szakképzésfejlesztä AlapItvany vagyoni 
hozzájárulása 10.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 1 db, 	azaz egy darab 10.000.-Ft 
névértékü névre szólO dematerializált torzsrészvény illeti meg 

Az Eotvös JOzsef Fôiskola vagyoni hozzájárulása 30.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 3 db, 
azaz három darab 10.000.-Ft névértéki névre szOlO dematerializált torzsrészvény illeti meg 

Az AlapItO részvényesek a pénzbeli betét 100 %-át az alapItáskor, az alapszabály aláIrásátOl 
számitott 8 napon beifli befizették a Tarsaság nevére nyitott bankszámlára. 

Változás a részvénykonyvben 

Jánoshalma Város Onkormanyzata (székhely: 6440 Janoshalma, Béke tér 1. adósz: 15724911-2-
03) 1 db 10.000,- Ft névértékfI, névre szólO demateralizált torzsrészvényt átruházott Baja Város 
Onkormányzatára (székhely: 6500 Baja, Szentharomsag tér 1. adOsz: 15724313-2-03). A részvény 
Baja Város Onkormanyzata értékpapirszámlájánjOváIrásra, a konyvekben átvezetésre került. 



II. Szárnviteli beszámoló 

A konyvvezetés módja 

A Tarsasag könyveit magyar nyelven, forintban, a kettOs könyvvitel elvei és szabályai szerint 
vezeti. 

A beszámolO formája 

EgyszerüsIteft eves beszámolO 

A 2000. evi C. torveny a számvitelról 9. § (2) EgyszerüsItett eves beszámolOt készIthet a 
kettOs konyvvitelt vezetó vállalkozO, ha két egymást követó üzleti évben a merleg 
fordulOnapján a következO, a nagysagot jelzó három mutatOérték közUl bármelyik kettO nem 
haladja meg az alábbi hatarértéket: 

a) a rnerlegfOosszeg az 1200 rnilliO forintot, 
b) az eves nettó árbevétel a 2400 milliO foriritot, 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak szárna az 50 fOt. 

Megnevezés EIäzô év (e Ft) Tárgyév (e Ft) 

Mérlegfóösszeg 560 860 494 242 

Eves nettó árbevétel 189 034 159 468 

Atagosan fogialkoztatottak szirna 9 fó 1 	8 fé 

A mérleget regisztrált könyvelô állItotta össze: Csibiné Garisa Szilvia 
Nyilvántartási szám: 160422 

A Tarsasag számviteli torveny szerinti beszámolójának valOdisagat és jogszabalyszerüseget 
konyvvizsgalOval kOteles ellenôriztetni, a FelugyelO Bizottsaggal és a Kozgyüléssel elfogadtatni. 

KonyvvizsgalO: Kissné Kovács Ilona 
KOnnyvvizsgalati szolgaltatasok dIja: 254 e Ft 

A beszámolOt aláIrni jogosult személy: Rab Zoltán Gyorgy vezérigazgatO. 

Az üzleti év 

Jelen beszámolO a 2015. január 1 - 2015. december 31. idOszakot Oleli fel, a merleg fordulOnapja 
2015. December 31. 

MerlegkeszItes idöpontja 

A merlegkeszftes választott idopontja 2016. március 31. Az ezen idOpontig ismertté vált, a 
tárgyévet vagy az elózô éveket érintô gazdasagi események, kOrülmények hatásait a beszámolO 
tartalmazza. 
A merlegkészItes napjaig a vállakozás folytatásanak ellentmondO tenyezó, korulrnény nem alit 
fenn, a Tarsasag a beláthatO jOvôben is fenn tudja tartan müködését, folytalni tudja 
tevekenyseget. 
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Jelentös Osszeg(i hibák értelmezése 

JelentOs osszegünek minósül az Uzleti évben feltart, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha 
a sajat tôke változásai abszolüt értékének egyuttes osszege a vizsgált üzleti évre készItett 
beszámolO eredeti merleg foosszegenek 2%-at meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák 
hatása a tárgyévi beszámolOban nem a tárgyevi adatok között, hanem elkülönItetten, az eIôzO 
évek rnOdosItásaként kerül bernutatásra. 

IrtékhelyesbItések alkalmazása 

A Tarsasag az értékhelyesbItés lehetosegevel nem kIván elni, Igy a mérleghen sern 
értékhelyesbItés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 

Ki nem ernelt tételek értékelése 

A ki nern emelt rnerlegtételek az általános számviteli szabályok szerint kerültek értékelésre, az 
értékelésben a jogszabalyi változásokon tül jelentOs mOdosItás nem történt. 

Leltározási szabályok 

Az eszközok és források leltározása az általános szabályok szerint történik. 

Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a szárnviteli politikában elôfrt szabályok szerint történik. 

Eltérés a törvény e1tIIrásait61 

A beszámolO összeállItása a számviteli torvény elóIrásainak megfelelôen történt, a torvény 
elöIrásaitOl való eltérésre okot adO korulmény nem rnerült fel. 

1. Mérleghez kapcsolódO kiegészItesek 

Uj tételek a rnerlegben 

A targyevi beszámolOhan az elOIrt sémán till üj merlegtetelek nem szerepelnek. 

Kezelésbe vett eszközök a merlegben 

A merlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képezO eszköz nem szerepel. 

Vagyoni helyzet 

A Zrt. meglevO vagyonelemeinek (eszközeinek) értéke 2015.12.31-en 494.242 e Pt, amelybOl az 

immateriális javak értéke 2.238 e Ft, a targyi eszközök értéke pedig elérte a 426.879 e Ft-ot. 
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A társaság vagyoni helyzetét jellemzô fô adatok a következök 

Megnevezés Osszeg (e Ft) 

Mérlegfôösszeg 494 242 

Saját tóke 46 049 

Mérleg szerinti eredmény 15 229 

Eszközök, források összetételének alakulása 

Eszközök alakulása 

Hiv Megnevezés Nyitó Részaräny % Záró Részarány % 

A I Befektetett eszközök 494 884 88124 429 117 86,82 

B IForg6eszk6z6k 65814 11,73 64811 13111 

C AktIv idôbeIi elhatárolások 162 0,03 314 0,07 

JOsszesen 560 860 100,00 494 242 100,00 

Források alakulása 

Hiv Megnevezés Nyitó Részarány % Záró Részarány % 

D Saját tôke 30 820 5,50 46 049 9,32 

E Céftartalékok - 0,00 - 0100 

F Kötelezettségek 14 672 2,62 10 419 2111 

G PasszIv idôbeli elhatárolások 515 368 91,88 437 774 88,57 

O 560 860 100,00 494 242 100,00 

A saját tOke 2015.12. 31.-i zárO állománya a kbvetkezO tOkeelemek eredménye: 
Jegyzett tOke 	 5.000 E Ft 
Jegyzett, de meg be nern fizetett 	 - 
IndulótOke változás 	 25.820 E Ft 
Nyereseg összesen 	 15.229E Ft 
Saját tOke összesen 	 46.049 E Ft 

A 2014-es ev 1.364 ezer forintos nyeresege (rnegbontva: közhasznü tevekenysegböl 578 e Ft, 
vállalkozãsi tevekenysegból 786 e Ft) és az azt megelozo év pozitIv tOkeváltozása (24.456 e Ft) 
egyuttesen alkotja a tOkeváltozás/eredrnény oszlopot, amelyet most a Orgy évi eredmény 
15.229 ezer forintos nyeresége (megbontva: közhasznü tevekenyseghOl 14.361 e Ft, vállalkozási 
tevékenyseghOl 868 e Ft) ill, a tarsasag 5.000 e Ft névérték(l rCszvénytOkCje novel. lay a sajat 
tOke Osszértéke 46.049 ezer forint. 
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Vagyoni, penzugyi, j ovedelrnezösegi rnutatók: 

Tartósan befektetett eszközök aránva 

EIözä év Tárgyév 

I Arányszm Arányszám Megnevezés Nbvekedés / 
Osszeg 	(e ET) Osszeg 	(e Ft) 

(%)  (%) Csökkenés 

Befektetett eszközäk 494 884 
88,24 

560 860  

429 117 
86,82 

494 242  
-1141 

sszes eszköz 

A saját tôke aránya 

EIözó év Tárgyév 

Arnyszám Arinyszm Megnevezés Növekedés / 
Osszeg 	(e FT) Osszeg 	(e Et) 

(%)  (%) Csökkenés 

Saját téke 30 820 
5,50 

1 

46 049 
9,32 3,82 

sszes forrás 560 860 494242 

Forgóeszközök arnva 

EIôzô év Tárgyév 

Megnevezés Növekedés / 

Csökkenés 
Osszeg 	(e Fl) 

Arányszám 

(%) 
Osszeg 	(e Ft) 

Arányszám 

 (%) 

Forgóeszközok 65 814 
11,73 

64 811 
13,11 

 494 242  
1,38 

bsszes eszköz 560 860 

A töke hatékonysga 

EIözö év Trgyév 

Megnevezés Arnyszm Arányszám Növekedés / 
Osszeg 	(e Fl) 

(%) 
Osszeg 	(e Ft) 

 (%) Csökkenés 

Adózott eredmény 1 364 
4,43 

15 229 
33,07 28,65 

Saját téke 30 820  46 049  

Likviditási mutató 

EIdzö év Tárgyév 

Osszeg 	(e FT) Arányszârn Osszeg 	(e Ft) Arányszám 
Megnevezés Növekedés / 

Csö kke nés 

Forgóeszközök 65 814 
4,49 

64 811 
6,22 1,73 

Kotelezettségek 14 672  10 419  

Hite lfedezetségi mutató 

EIözô ev 	 Tárgyév 

Megnevezés Nävekedés/ 
Osszeg 	(e El) 	Arnyszám 	Osszeg 	(e Ft) 	Arányszám 

Csökkenés 

Követelések 	 17 088 	 1934 
1,42 	 0,23 	-1120 

Rövid IejáratL'i köt. 	 11 993 	8 524  

Arbevétel arányos üzleti eredmény 

EIózô év 	 Trgyév 

Megnevezés 	
Osszeg 	(e El) 	 Osszeg 	(e Et) 

Arányszám 	 Arányszárn 	Növekedés / 

(%) 	(%) 	Csbkkenés 

Uzieti erdmény 	 1 652 	 15 658 
0,87 	 9,82 	8,94 

FNett6 árbevétel 	 189 034 	159 468  



Tôkearnvos lizieti eredmnv 

EIôzö év Trgyév 

O 
..

sszeg 	(e FT) 
Arnyszám 

Osszeg 	(e Ft) 
I 	Arányszám Megnevezés Növekedés / 

(%) I 	(%) Csökkenés 
Uzleti erdmény 1 652 

5,36 
15 658 I 

I 	34,00 
 46 049  

28,64 
Saját töke 30820 

Befektetett eszközök alakulása (e Ft) 

A Zrt. 100 e Ft alatti bekerulési értékü targyi eszközeit egy osszegben számolja el, ezekrOl is 
leltári nyilvántartast vezet. Egyeb targyi eszközeit lineáris écs. IeIrási mádszerrel szárnolja el. 

Bekerülési •. Egyéb Tao.tv.1. és 
Koltsegkent Netto ertek 

ertek merleg- rafordi-  2.sz.meHek. 
Sorszam Megnevezes elsz. Terv merlegfor- 

fordulo taskent elszamolt 
szerinti ecs. du16 napon 

napon elsz. Ls. ecsieiras 

01. Immateriãlis javak 4 691 2 453 0 2 441 2 238 

02. Ingatlanokésvagy.ért.jogok 348944 7804 0 7804 341140 

03. Miszaki berend, gép, jármü 133 842 56 376 0 55 761 77 466 

04. Egyéb berend, felszer, járm(i 11 423 3 150 0 2 756 8 273 

05. Beruházások, felüjItások - - 0 - - 

Egy összegben elsz. Ls. 634 634 0 634 - 

!MN
- 

&sszesen 499534 70417 0 69396 429117 

Kotelezettsegek állornánya: 10.419 e Ft 

A kotelezettsegek állomanyaban szerpel 1.895 ezer forint hosszü lejáratü kotelezettseg, amely a 
2014. január hOtOl üzernbe helyezett cegautO után zárt vegü változá kamatozásü forint alapü 
lIzingtartozas. A rövid lejáratü kotelezettsegek (8.524 e Ft) között szerpel 3.117 e Ft szállItOi 
kotelezettseg, amelyet penzugyileg a fizetési határidön belül rendeztiink. Továbbá 784 e Ft 2016. 
évben rnegfizetesre kerülô átsorolt lizingdij, 1.014 e Ft adOfizetési kotelezettseg, 2.103 e Ft 12. 
havi bérfizetési kotelezettseg, illetve 413 e Ft társadalombiztosItás fizetési kotelezettseg, amely a 
2015. ev januárban rnegfizetesre kerult. A TAMOP-2.3.4.A-13/1-2015-00297 Sz. projekt 
keretében 2.057 e Ft tárnogatás került folyOsItásra, amely zárOelszámolása a 2015. évben meg 
nem történt meg. 

Készletek, követelések, pénzeszkozok 

A TAMOP-6.1 .2./ 11-B-2012-0013 (EFI - Egeszsegfejlesztesi Iroda) projekt keretében 
Jánoshalrnan fózöklubot müködtettunk 2015.04.15-ig. A milködéshez szukseges anyagokat, 
anyagi eszközöket készletszámlán tartottiik nyilván, amelynek egyenlege a projekt vegen nulla 
forint. Ezért a 2. számlaosztályban készleteket nern tartunk nyilván. 
A vagyon követelések 1.934 e Ft, es pénzeszkozok forrnajában megtestesülô része 62.877 e Ft, 
amely a következOkhOl adódik: 

VevOi követelések: 1.934 e Ft, amely jelentOs részben a Munkatigyi Központ által 
finanszIrozott tanfolyarnok kiszámlázott, de 12.31-ig meg meg nem fizetett részéhOl all. 



A vállalkozás pénzeszkozei a kovetkezóképpen alakultak 12.31-en: 

Pénzeszközök Ft e Ft 

Föpénztir 938 800 939 

Fószámla OTP 59 297 997 59 298 

TAMOP szârnla 1 633 747 1 633 

Lekötätt betétszámla 1 006 792 1 007 

Osszesen 62 877 336 62 877 

FOszámlánkat es 393/2013. (XI.12.) Kormányrendelet 19. § (1) szerint vagyoni biztosltékra 
lekötött betétszámlát az OTP Bank Zrt vezeti. A TAMOP-2.3.4.A-13/1-2015-0297 sz. projekt 
keretében TAMOP alszámlát vezetunk az OTP Bank Zrt-nél. 

Id6beli elhatárolások 

A 2015. évre eredményt javItO tételként, aktIv idóbeli ethatárolásként szerepelnek a targyevet 
nem érintô koltsegek 314 e Ft. 
PasszIv idôbeli elhatárolások (437.774 e Ft): 
Bevételek passzIv idóbeli elhatárolásai között szerepelnek: 
Az EurOpai UniOból származO forrásokbOl a TIOP pályázat keretében nagy értékü 
gepbeszerzesek történtek, azonban az ezekre jutó forrást csak a ténylegesen koltsegkent 
felmerült, a gepekre jutO értékcsökkenési leIrás szerint tételesen lehet kimutatni, ezért a 
gepbeszerzesekre jutO bevételt el kell határolni, eves szinten 437.754 e Ft értékben. A targyevi 
eredn-iényt érintó koitsegek 20 e Ft értékben kerultek elhatárolásra. 

2. Eredrnény-kimutatáshoz kapcsolódó információk 

Ossze nem hasonlItható adatok 

A Tarsasag eredmény-kimutatásában össze nem hasonlIthatO adatok nem szerepelnek. 

Uj tételek az eredmény-kimutatásban 

A targyevi beszámolOban az elätrt sémán hll eredmény-kimutatás tételek nem szerepelnek. 

Bevételek 

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

A közhasznü tevekenysegek bevételei között került kimutatásra az akkreditált tanfolyarnok, 

képzések lebonyolItása, és a szakmai napok szervezése, ennek értéke 125.322 e Ft. 

A tarsasag a beszámolási idószakban vállalkozási tevekenyseget is folytatott, rendezvényeket 
szervezett, ezek összértéke 34.146 ezer forint volt a 2015-ben. 

Az egyeb bevételeket a (Szt. 77. § (1) alapjan számoljuk el: 



Eredménykimutatás egyeb bevételek sora 	66.993 e Ft 

Egyéb bevételek e Ft 

Káreseményekkel kapcsolatban kapott 762 

TAMOP-2.3.4 támogatás 2057 

NFU szállItói kifizetések 64 121 

KerekItések 2 

TovbbszámIzott szoIgItatâsok 51 

Osszesen 66 993 

Koltsegek, ráfordItások, kiadások 

A koltsegek koltségnemenkénti rnegosztasat mutatja be az alábbi táblázat: 

Koitsegnem 
Osszeg 

(e Ft) 

Megoszlás 

(%) 

Anyagjelleg(i rfordItások 102 461 48,61 

Személyi jellegU ráfordItások 36 782 17,45 

Ertékcsökkenési IeIrás 70 417 33,40 

Egyéb ráfordItsok 1 143 0,54 

Osszesen 210 803 100 

Az egveh ráfordItásokat az (Szt. 82. § (1) szerint számoljuk el: 

Eredrnénykirnutatas egyeb ráfordItások sora 	 1.143 e Ft 

Egyéb ráfordItások e Ft 

Cégautóadó 195 

GépjármCiadó 43 

KerekItések 1 

ArányosItott AFA le nem vonható része 904 

sszesen 1 143 

Pénzugyi eredmény 

Eredménykirnutatás pénzugvi müveletek ráfordItása sora 339 e Ft, amely a penzügyi lizing eves 
karnatát tartalmazza. Mivel a Zrt 2015. évhen nern kötött le karnatozásra pénzeszkozöket, Igy az 
ereclménykirnutatás pénzugyi rnI.iveletek bevétele sora 119 e Ft folyOszámla hetétkarnat. 

RendkIvUli eredmény 

A Tarsasag tárgyevben nern számolt el rendkIvüli bevételelket és rendkivüli kiadásokat. 
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Társasagi adOfizetési kotelezettseg. 

A Zrt. vállalkozási, üzleti tevekenysegbOl származO bevétele alapján tarsasági adOfizetésre 
kötelezett a 2015. ev tekintetében. 

Társasági adófizetési köteiezettség e Ft 

Adóévi bevételek 1 226 580 

Adóévi koltségek, ráfordItsok 211 142 

Adózás elötti eredmény 15 438 

Csökkentô korrekciós tételek 

Tao. Tv. Szerinti écs IeIrás 69 396 

Szakképzôiskoiai tanuló kedv. 13 

NöveIô korrekciós tételek 

Sztv. Szerinti écs. LeIrs 70 417 

Adóalap 16446 

SzmItott társasági ado 10% 1 645 

Adókedvezmény (közhasznü tev.) 1 436 

Fizetendö ado 209 

3. TájékoztatO adatok 

Létszárnadatok 

A Zrt. atlagos állornányi statisztikai létszárna 2015. évhen 8 fö volt. Részükre kifizetett hruttO 

bér (alapbér, betegszabadság, távolléti dIj) 17.944 e Ft, caffetéria 1.895 e Ft. 

A Társaságnál 3 tag-6 FelugyelO Bizottsag müködik. 

VezetO tisztségviselOknek nyüjtott juttatások 

- Zrt. vezerigazgatOjának munkabére 	 530 e Ft/h6 

- FB tagok tiszteletdIja (3 fO) 	 40 e Ft/h6/f6 

A vezetO tisztsegviselOk részére a Tarsasag e101eget, kölcsönt nem folyOsItott, nevükhen 

garanciat nern vállalt. 

Egyéb adófizetési kotelezettsegek 

A Zrt-nek iparflzési adOfizetési kotelezettsege nern keletkezett a 2015. év tekintetében, niivel a 
2014. évhen társasági adO fizetésére nern volt kötelezett. 

Ellenôrzések 

2015.11.10. es 2015.12.09. között a Nemzeti AdO- es Várnhivatal AFA ellenOrzési Osztálya egyes 
gazdasagi esernériyek valOdisagara irányulO ellenOrzést tartott a 2014. év utolsó negyedéve 
vonatkozásában. Az ellenOrzés nern talált hianyossagot. 



Koltségvetési tamogatás 

A Zrt 2015-ben az EurOpai Unió strukturális alapjaibOl, illetve a KohéziOs AlapbOl származO, a 
koltsegvetesbol pályázati üton elriyert tamogatassal számolt el 2.057 e Ft osszegben a TAMOP-
2.3.4.A-13/ 1-2014-0297 sz. "Gyakornoki program a tanulOszerzOdés keretében tanult 
pályakezdok támogatasára a konvergencia regiOkban" projekt keretében. 

Kutatás és kIsérleti fejlesztés tárgyévi koltsege 

Kutatás, kIsérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 

Környezetvédelem 

A Tarsasag kornyezetre káros tevekenyseget nem folytat, Igy kornyezetvédelemmel kapcsolatos 
eszközei és kiadásai nincsenek. 

A megbIzhato és valós Usszképhez szukseges további adatok 

A számviteli torveny elôfrásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesItése elegendO a 
megbIzhatO es valOs osszkepnek a merlegben, eredmény-kimutatásban történô bemutatásához. 

A Tarsasag a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti Kozhasznüsagi Jelentest készItett, 
amely a számviteli beszámoló adataival osszhangban all, és a közhiteles nyilvántartások 
számára benyüjtandO beszámolOn tul további ismertetést nyüjt a Tarsasag gazdalkodasarOl, 
illetve tartalmazza a közhasznü jogallashoz szukseges mutatOkat. 

Közzététel, nyilvánosságra hozatal 

A Tarsasag letétbe helyezési es közzététteli kotelezettsegenek eleget téve a Kozgyi'iles által 
elfogadott eves beszámolO elektronikus példányát a céginformáciOs szolgalatnak megkuldi, 
továbbá honlapján nyilvanossagra hozza. Honlap cIme: bacsszakma.eu  

Baja, 2016. május 24. 
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z ,?5 2 Iab Zoltán Gyorgy 
vezérigazgatO 

Záradék: 
E egyszerüsItett eves merlegbeszamolOt a Bács-Szakma Non-profit Közhasznü Zrt. kozgy1ese 
2015. május 24-i ülésén a 2,12016. (V.24.) számü Kozgy(ilési határozatával elfogadta. 
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