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A Bács-Szakma Non-profit Közhasznü Zrt.
2016. evi egyszerfIsItett eves beszámolójához

A kozhaszmsagi jelentés a Közhasznü Szervezetekröl szOlO 1997. evi CLVI. torvény és a hozzá
kapcsolódó 224/2000. (XII.19.) Kormanyrendelet alapján készUlt.
1. Szervezet azonosItó adatai
1.1 Név: Bács-Szakma Non-profit Közhasznü Zrt
1.2 Székhely: 6500 Baja, Március 15. sétány 4.
1.3 AkkreditáciOs nyilvántartási szám: E-000307/2014
1.4 Onkéntes foglalkoztatasi nyilvántartása szám: 8069
1.5 KépviselO neve: Rab Zoltán Gyorgy
2. Tárgyévben vegzett alapcél szerinti és közhasznü tevekenysegek bemutatása
A Zrt cél szerinti tevekenysege a szakképzes szervezése, iskolarendszerü és iskolarendszeren
kIvüli szakkepzés, oktatás, különösen a hátrányos helyzetü, veszélyeztetett fiatalok
képzésének biztosItása, ezzel is elôsegItve, hogy a társadalmi életben az esélyegyenlôseg
számukra megteremtheto Iegyen es megtalalják helyuket a munkaerOpiacon. Feladata továbbá
a szakképzésnek a munkaeropiaci igényekkel vaIO összehangolasa, a nemzetgazdasag által
igenyelt, korszerüen képzett gyakorlati szakemberek számának novelése, a szakkepzettseguk
és a gazdasag fejlôdése, a hatékony foglalkoztatas érdekében tudásuk továbbfejlesztése,
valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvenyre juttatása.
A Tarsasag 2008 Ota sikeresen koordinálja elsósorban a megyei szakképzést, de
tapasztalatainknak köszonhetôen mar az ország számos pontjan képviselteti magat.
3. KOzhasznü tev(!kenyseg bemutatása (tevekenysegenkent)
3.1 Közhasznü tevekenyseg megnevezése:
Szakmai középfokti oktatás
a) A GINOP 5.2.1.-14-2016-00001 elnevezésti Ifjüsagi Garancia projekt celcsoportja az
Ifjüsági Garancia Rendszerbe bevont 25 ev alatti, sem nem tanulO, sem nem dolgozo
fiatalok. A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok mind rovidebb idöt töltsenek
munkanelkulisegben, illetve hogy személyre szabott segItseget kapjanak munkaerOpiaci helyzeffik javItasához.
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Ut a munkaeropiacra elnevezésü kiemelt munkaerô-piaci
program célja egyrészt az álláskeresôk es inaktIvak, kUlOnösen az alacsony vegzettsegüek
foglalkaoztathatOsaganak javItása, nylit munkaeropiaci elhelyezkedésének tamogatása.

b) GINOP-6.1 .1-15-2015-00001. "Alacsony képzettségfiek és kozfoglalkoztatottak képzése'
program keretében a kozfoglalkoztatasban résztvevOk számára a továbblépés, illetve
az elsôdleges munkaerôpiacon valO elhelyezkedés lehetoségének megteremtése
érdekében képzési es kompetenciafejlesztési program tamogatasara
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c) TanulószerzOdés keretében tanult pályakezdôk támogatasa
TAMOP 2.3.4 Gyakornoki program a tanulószerzódés keretében tanult pályakezdOk
támogatásara a konvergencia regiOkban
A foglalkoztatási program kijelöli a szakképzés rendszerének fejlesztése prioritás céljait,
nevezetesen, hogy a szakképzes járuljon hozzá a foglalkoztatasi szint emeléséhez és a
gazdasagi növekedéshez, valamint olyan szakképzési struktüra jojjon létre, amellyel
biztosIthatO a munkaerö-piaci kereslet és kInálat egyensülya, továbbá a szakképzésbe fektetett
egyéni es társadalmi források hasznosulása.
d) GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csokkentése" kiemelt projekt célja a
munkavállalási korü nepesseg képzési, kompetenciafejlesztési lehetôsegekhez valO
hozzáférésének növelése. A konstrukció alapvetô célja a felnOtt lakossag körében a
digitalis Irastudatlansag csökkentése, körükben a digitalis alapkompetenciak
fejlesztése, ami hozzájárul a gazdasag versenykepessegenek noveléséhez.

3.2 Közhasznü tevekenyseghez kapcsolódó közfeladat j ogszabalyhelyek:
A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. evi CXC. torveny 2. § (1) bekezdés, Civil tv. 1. §.
3.3 Közhasznü tevekenyseg célcsoportja:
a) munkaerOpiacon hátrányos helyzetiI retegek
b) halmozottan hátrányos helyzetLi, alapkompetenciák fejlesztésére szorulO
retegek
c) 25 ev alatti szakmával rendelkezö palyakezdö fiatalok
d) informatikai képzés 65 ev alatti korosztálynak
3.4 Közhaszná tevekenysegból részesülök létszáma:
a) GINOP-5.2.1 es a GINOP-5.1.1 programok keretében:
Angol KER BI - Kalocsa

13

Apolasi asszisztens - Kecskemét

8

Aranykalászos gazda - Kiskunmajsa

18

Aranykalászos gazda - KunszentmiklOs

12

ECDL Select (7 modul) + Német KER B1- Baja
gyogynovenyelado - Kiskörös
Elelmiszer- vegyl áru

14

es

puIet- és szerkezetlakatos - Kalocsa

16
14

Fogyoe Iektródás v4d5gzas (vhegeszt5 +TUV - Kalocsa
Fogyoelektródás vedôgázas ivhegeszt6 +TUV - Kiskôros

14
15

Fogoelektródás védögazas ivhegesztô i-TUV - Jánoshalma

17

rodai asszisztens - Kecskemét
Német KER 81- Kalocsa
Pedagogiai

es csal6dsegIt5 munkatárs - Baja

14
14
13

'v-i

b) GINOP-6.1 .1-15-2015-0000l."Alacsony kepzettsegflek és kozfoglalkoztatottak
képzése" program keretében megvalOsult képzések:

Allatgondozó - JnoshaIma

15

Ovodai dajka - Kiskärös

17
0
15
14
15

Kulcskompetenciákfejlesztése - Baja
Kulcskompetenciák fejlesztése - Kalocsa
Kulcskompetenciák fejlesztése - Miske

c) programban résztvevôk létszáma: 2 fö
d) G1NOP-6. 1.2-15 ,,Digitalis szakadék csökkentése" kiemelt projekt keretében
EIsö lépések a digitalis világba" - IKER 1. szintü valamint "Onállóan
használom az informatikai eszközömet "- IKER 2. szintü képzés.

3.5 Közhasznü tevekenyseg föbb eredményei:
a)
b)
c)
d)

eselyegyenloseg nOvelése a munkaeröpiacon.
felzárkóztatási és továbbtanulási lehetOsegek növelése
munkatapasztalat szerzése, munkaeropiaci elhelyezkedés lehetosege
informatikai eszkozök használata, megfeleles a kor kihivásainak,
elhelyezkedés elôsegItese

2016. évben a következO képzések indultak meg:

Mérlegképes konyvelô
Faipari gépkezelô

14
S

4. Egyéb kOzhasznü tevekenysegek bemutatása:
2011 ev óta fenntartjuk Tehetségpontunkat és továb bra is segItséget nyéjtunk TehetsegsegItö
Tanácsoknak tehetséggondozással kapesolatban.

5. A kozhasznüsagi jogállas megtartasahoz kapcsolódó mutatók
Eredménykimutatás közhasznii tevekenyseg szerinti bontásban

Mérleg közhasznü tevékenység szerinti bontásban

Mutatószámok 2 év átlagában
4. Közhasznü tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
I
a számvjteli beszámolóban kimutatottsajáttöke tárgyévi csökkenésének a
közhasznU tevékenyseg érdekében felhasznált része

10224

kbzhaszn6 tev.

S. CéI szerinti juttatások kimutatása

-

[szerintijuttatás nem volt

-

6. Vezetô tisztségviseIIknek nyüjtott juttatás

I
I

vzérigazgató

[
[

6590

6590

MOMARIM
1_
7. Közhaszni jogátlásmegállapItásához szuksegesmutatók
B.

I Evesösszesbevétel

I
226 580

170 165

SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
C.
D.

sz6161996.6viCXXVI.Törv6nyalapján6tutalt ässzege
Közszolgáltatásibevétel

E.

Normativtámogatás

-

-

F.

AzElistrukturálisalapjaibOl, ill. aKohéziósAlapbólnytjtotttámogatás

2057

1917

G.

KorrigaltbevételB-(C+D+E+F)

224 523

168 248

H.

Osszesráfordltás(kiadás)

211142

180389

I.

EbbóI:személyijelleg(Jráforditás

J.

KdzhasznUtevékenységráfordltásai

K.

Adézotteredmény

36782

41462

178 048

180 389

15229

-10224

A szervezet munkájában k6zrem6kOd6 önkéntes tevékenységet végzä
személyek száma (a közérdekU önkéntes tevékenysegrél szóló 2005. évi
L

-

LXXXVIII.Törvénynekmegfeleloen)

-

Eröforrãs ellátottságmutatói
Megfelelô erôforrás all az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az eIözô két Iezárt Uzieti év
vonatkozásábanakövetkezôfeltételekközülIegalábbegy teljesül:
Ectv. 32.§(4)a)azatlagosevesbevételemeghaladjaazegymillióforintot

IGEN

ECtv. 32. § (4) b) a két ev egybeszámltott adózott eredrnénye (tárgyévi

IGEN

eredménye)nemnegativ
Ectv. 32. § (4) c) a személyi jellegQ ráforditásai (kiadãsai) - a vezeté
NEM

tisztségviselökjuttatásainakfigyelembevétele nélkül -eléri azosszes
ráforditãs(kiadás)egynegyedet
Társadalmi tamogatottsag mutatói

Megfelelô társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az elOzé két Iezárt üzleti

•

evevonatkozásábanakövetkezéfeltételekközülIegalábbegyteljesül:
Ectv. 32. § (5) a) a személyi jovedelemadó meghatarozott részének az adózó
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott osszegböl kiutalt osszeg eléri

NEM

az54.§ szerinti bevételnélkUlszámItottösszesbevételkettôszázalékát
Ectv. 32. § (5) b) a közhasznü tevekenység érdekében felmerult költségek,

IGEN

ráfordftásokelérikazösszesrãfordItásfelétakétévatlagaban
Ectv. 32. § (5) c) k6zhaszn6 tevékenységének ellatasat tartOsan (két év
átlagában) Iegalabb tIz kOzérdekü onkéntes tevékenységet végzö személy
segiti a kOzérdekU onkéntes tevekenysegrôl szóló 2005. évi LXXXVIII.

$

tärvénynekmegfelelôen

Baja, 2017. április 25.
.

....

Rab Zoltán Gyor
vezérigazgató

., .

