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A Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.
2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános információk
A Zrt. a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság 2008.október 07-i 03-10-100394 sz. bejegyzésével jött
létre.
A Társaság tulajdonosai:
 Kiskunfélegyháza Önkormányzata


Kiskunhalas Város Önkormányzata



Kalocsa Város Önkormányzata



Bácsalmás Város Önkormányzata



Epkinet Kft



Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás



Katedra Iskolai Alapítvány Kecskemét



Rendszerv.,Intézményfejl. Működtető és Szakképzésfejl. Alapítvány Baja



Eötvös József Főiskola Baja

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 TEÁOR száma: 8532
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 Felügyelő
Bizottságot a Közgyűlés választja.
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.
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Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények megosztása
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
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 Epkinet Kft vagyoni hozzájárulása 2.600.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 260 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.
Változás a részvénykönyvben
2020. évben Baja Város Önkormányzata és Kiskunmajsa Város Önkormányzata. részvényei
tulajdonjoga az Epkinet Kft-hez kerültek, egyéb változás a részvénykönyvben nem volt.
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II. Számviteli beszámoló
A könyvvezetés módja
A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint
vezeti.
A beszámoló formája
Egyszerűsített éves beszámoló
A 2000. évi C. törvény a számvitelről 96. § szerint Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a
kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg
fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem
haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Megnevezés
Mérlegfőösszeg
Éves nettó árbevétel
Átlagosan foglalkoztatottak száma

Tárgyévet
megelőző év
2018. (e Ft)
729 231
97 018
6 fő

Tárgyévet
megelőző év
2019. (e Ft)
760 925
255 213
6 fő

A mérleget regisztrált könyvelő állította össze: Csibiné Garisa Szilvia
Nyilvántartási szám: 160422

A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét
könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni, a Felügyelő Bizottsággal és a Közgyűléssel elfogadtatni.
Könyvvizsgáló: N-GLOBAL Kft., 6000 Kecskemét, Vak Bottyán u. 18. I/4.
MKVK: 004285
Dr Nagy Melinda
MKVK: 004992
Könnyvvizsgálati szolgáltatások díja: bruttó 500 e Ft
A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, és egyéb
nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt.
A beszámolót aláírni jogosult személy: Rab Zoltán György vezérigazgató.
A vállalkozás képviseletére jogosult személy: Rab Zoltán György
Az üzleti év
Jelen beszámoló a 2020. január 1 – 2020. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2020. december 31.
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Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja március 31. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet
vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló
tartalmazza.
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt
fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartan működését, folytatni tudja
tevékenységét.
A 2000. évi C. törvény a számvitelről 86. § (2) szerint az 1. számú melléklet “A” egyszerűsített
mérleget, a 2. számű melléklet egyszerűsített eredménykimutatását összköltséges eljárással, a
(4) szerinti kiegészítő mellékletet készíti, ill. közhasznú jellegére tekintettel közhasznúsági
jelentést készít.
A mérlegkészítés pénzneme: forint.
Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16§ (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza,
amelyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség és haszon
összevetésének elve alapján határozzuk meg.
Jelentős összegű hiba:
ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja a számviteli politikában
meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő, (előjeltől független) abszolút értékének együttes
összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot;
Értékhelyesbítések alkalmazása
A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével tárgyi eszközei felértékelésével élt, így a
mérlegben értékhelyesbítés, valamint értékelési tartalék szerepel.
Ki nem emelt tételek értékelése
A ki nem emelt mérlegtételek az általános számviteli szabályok szerint kerültek értékelésre, az
értékelésben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.
Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.
Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.
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Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
Számviteli politika alkalmazása
A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a Sztv. alapelveit. Ez
biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja be a vállalkozás jelenlegi vagyoni és
pénzügyi helyzetét. Könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésben
alkalmazott számlaosztályokat, számlacsoportokat, valamint ezek alszámláit a kialakított, és a
társaság profiljára szabott számlatükörben fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend
együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a Sztv. előírásai szerint vezesse.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.
Analitikus nyilvántartást vezet a cég a befektetett eszközökkről, vevői követelésekről és a
szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus
nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.
A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére
aktív és passzív időbbeli elhatárolást alkalmaz.
A Társaságnak 2020 évben leányvállalata, közösen vezetett társasága, társult vállalkozása, ill.
egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása nem volt. A Társaság konszolidált
beszámolókban nem szerepel leányvállalatként, nem tagja vállalkozáscsoportoknak.
A 2020. üzleti évben a társaságnál nem történt átalakulás, egyesülés ill. szétválás.

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
Kezelésbe vett eszközök a mérlegben
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

A társaság vagyoni helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Megnevezés
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Adózott eredmény

Összeg (e Ft)
Előző év
760 925
401 357
1 264
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Összeg (e Ft)
Tárgyév
730 295
408 139
6 782

A. Befektetett eszközök alakulása (e Ft)
Értékelési eljárások alkalmazása
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatjuk
ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatjuk ki.
Az értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények –
általában az eszköz bekerülési bruttó értékének arányában történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor a társaság az eszközök elhasználódásának ideje függvényében
lineáris leírást alkalmazott. Kis értékű tárgyi eszközeit 100.000 Ft alatti egyedi bekerüléseel bíró
vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerülnek. Ebben az
esetben értékcsökkenési leírást tervezni nem szükséges.
Az értékcsökkenés éves elszámolás gyakoriságában az előző évhez képest nem történt változás.
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során,
ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem
haladja meg a 100.000 Ft-ot.
Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenkénti
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben (adott
eszköz használatának időtartamában, értékében) lényeges változás következett be, terven felüli
értékcsökkenést kell elszámolni.
Amennyiben az immateriális javak, tárgyi eszközök rendeltetésszerűen nem használhatók, ill.
megsemmisült vagy hiányzik – terven felüli értékcsökkenés elszámolása után – a könyvekből ki
kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, ill. terven felüli értékcsökkenés a már leírt
eszközök tekintetében.
A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi
nyilvántartást vezet.
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Befektetett eszközök alakulása

Előző év

Sorszám

01.
02.
03.
04.

Megnevezés

Immateriális javak
Ingatlanok
Műszaki berend, gépek
Egyéb berend, felszerelés, járműv.
Összesen

Tárgyi
eszközök
piaci értéke
eFt
Értékhelyesb
ítés
362 693
362 693

Bekerülési
Költségként Nettó érték
érték
elsz. Terv
mérlegformérlegforszerinti écs duló napon
duló napon
eFt.
eFt
eFt
390 179
98 381
27 048
515 608

80 772
98 381
18 182
197 335

309 407
8 866
318 273

Tárgyév

Sorszám

01.
02.
03.
04.

Megnevezés

Immateriális javak
Ingatlanok
Műszaki berend, gépek
Egyéb berend, felszerelés, járműv.
Összesen

Tárgyi
eszközök
piaci értéke
eFt
Értékhelyesb
ítés
362 693
362 693

Bekerülési
Költségként Nettó érték
érték
elsz. Terv
mérlegformérlegforszerinti écs duló napon
duló napon
eFt.
eFt
eFt
691
414 110
458 074
30 162
903 037

691
88 760
458 074
18 395
565 920

325 350
11 767
337 117

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz beszerzésként a 2020.
üzleti év során gépkocsibeszerzés, ingatlanvásárlás történt. A társaság a műszaki
berendezések, gépek esetében értékhelyesbítés lehetőségével élt 362.693 e Ft értékben,
amelyet összegszerűen a 2020. üzleti évben is fenntart.
A befektetett pénzügyi eszközök értéke a mérleg fordulónapon 100 e Ft. Előző évben
befektetett Pénzügyi eszközökkel a társaság nem rendelkezett.
B. Forgóeszközök alakulása (30.261 e Ft)
Készletek, követelések, pénzeszközök
A 2. számlaosztályban készleteket nem tartunk nyilván, a vállalkozás készletekkel nem
rendelkezik.
A követelések 1.973 e Ft, a pénzeszközök 28.288 e Ft.
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Követelések alakulása
Előző évben a követelések értéke 42.537 e Ft volt. Ebből a vevői követelés 41.750 e Ft, egyéb
követelés 787 e Ft.
Tárgyévben a követelés értéke 1.973 e Ft,l melyből a vevői követelés 8 e Ft, egyéb követelés
1.965 e Ft.
A vállalkozás pénzeszközei a következőképpen alakultak 12.31-én:
Pénzeszközök
Főpénztár
Főszámla OTP
TÁMOP számla
Lekötött betétszámla
Összesen

Előző év e Ft
1 372
20 363
1 961
23 696

Tárgyév Ft
2 717 135
23 609 818
8
1 961 003
28 287 964

Tárgyév e Ft
2 717
23 610
1 961
28 288

Főszámlánkat, annak alszámláját és 393/2013. (XI.12.) Kormányrendelet 19. § (1) szerint
vagyoni biztosítékra lekötött betétszámlát az OTP Bank Zrt vezeti, melynek összege 1.961 e Ft.
A társaságnak biztosított volt a likviditása, hitel nélkül gazdálkodott. Az összes olyan pénzügyi
kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a
mérlegben. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

C. Aktív időbeli elhatárolások (124 e Ft)
124 e Ft költség került elhatárolásra, előző évben 13.726 e Ft-ot határoltunk el.

Eszközök alakulása
Hiv
A
B
C

Megnevezés
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen

Előző év
680 966
66 233
13 726
760 925

Részarány %

89,49
8,70
1,81
100,00

Tárgyév
699 910
30 261
124
730 295

D. Saját tőke alakulása
A saját tőke 2020.12. 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:
Tőkeelemek e Ft

Megnevezés
Jegyzett tőke

Előző évi
5 000

Eredménytartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Saját tőke

32 400
362 693
1 264
401 357
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Tárgyévi
5 000
32 400
1 264
362 693
6 782
408 139

Részarány %

95,84
4,14
0,02
100,00

A 2019-os év 1.264 ezer forintos nyeresége és az azt megelőző év pozitív tőkeváltozása (32.400 e
Ft) együttesen alkotja a tőkeváltozás oszlopot, amelyet most a tárgyévi nyereség 6.782 ezer
forint, az értékelési tartalék 362.693 e Ft, ill. a társaság 5.000 e Ft névértékű részvénytőkéje
növel.
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat
A vállalkozás adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.
F. Kötelezettségek állománya
Megnevezés
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Összesen

Előző év e
Ft
4 032
43 374
47 406

Tárgyév
eFt
3 085
14 715
17 800

A kötelezettségek állományában 3.085 e Ft hosszú lejáratú kötelezettség szerepel, amely a
lizingelt gépkocsikból adódik.. A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazzák az 7.664 e Ft
szállítói kötelezettséget, amelyet pénzügyileg a fizetési határidőn belül rendeztünk.
A kötelezettségek hátralévő futamideje nem haladja meg az 5 évet, ill. nem biztosítottak
zálogjoggal vagy hasonló jogokkal.
G. Passzív időbeli elhatárolások (304.356 e Ft)
Megnevezés
Passzív időbeli elhatárolások
Összesen

Előző év e Ft Tárgyév e Ft
312 162
304 356
312 162
304 356

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, és fenntartási költség szerint tételesen lehet
kimutatni, ezért a gépbeszerzésekre jutó bevételt el kell határolni.

Források alakulása
Hiv
D
E
F
G

Megnevezés
Saját tőke
Céltartalékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Összesen

Előző év
401 357
47 406
312 162
760 925
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Részarány %

52,75
0,00
6,23
41,02
100,00

Tárgyév
408 139
17 800
304 356
730 295

Részarány %

55,89
0,00
2,44
41,67
100,00

2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk
Össze nem hasonlítható adatok
A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nem szerepelnek.
Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredmény-kimutatás tételek nem szerepelnek.
I-III. Bevételek
A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:
A közhasznú tevékenységek bevételeiként került kimutatásra az akkreditált tanfolyamok, egyéb
képzések lebonyolítása, ennek értéke 136.259 e Ft. A társaság a beszámolási időszakban
kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott.
Exportértékesítés nem volt, a vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.
Az egyéb bevételeket a (Szt. 77. § (1) alapján számoljuk el:
Eredménykimutatás egyéb bevételek sora
Megnevezés
TIOP-3.1.1 feloldott halasztott bevétel
Kerekítések
Tárgyi ezsköz értékesítés
Különféle egyéb bevételek
Összesen

10.130 e Ft
Előző év e Ft
7 806
36
1 048
633
9 523

Tárgyév e Ft
7 806
6
2 300
18
10 130

IV-VII. Költségek, ráfordítások, kiadások
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Az 5.
számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk
rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályok nem kerültek megnyitásra.
A vállalkozásnál importbeszerzés nem volt.
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A költségek költségnemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Összesen

Összeg e Ft
előző év
182 469
66 233
10 721
3 704
263 127

Megoszlás
(%)
69,35
25,17
4,07
1,41
100

Összeg e Ft
Tárgyév
93 964
31 383
10 810
3 221
139 378

Megoszlás
(%)
67,42
22,52
7,76
2,31
100

Igénybe vett szolgáltatások részletezése:
Összeg (e Ft)
Előző év

Megnevezés
Ügyvédi, könyvelési,
könyvvizsg. Díjak
Bérleti díjak
Karbantartási költségek
Konferencia költségek
Hirdetés, reklám költségek
Egyéb jogi szolgáltatás
Postai szolgáltatás, telefon
Továbbképzés, tagdíj
Informatikai szolgáltatás
Oktatási díjak, vizsgadíjak
Szállítási, szállás ktg.
Tanfolyamszervezés ktg.
Tanácsadás, szakértői díjak
Tananyagfejl., tervezés
Úthasználat, parkolás díja
Összesen

Összeg (e Ft)
Tárgyév

2 264
18 785
866
651
1 358
163
2 266
76 417
1 102
1 152
32 202
1 750
273
139 249

2 264
8 630
1 941
127
604
66
1 067
93
2 628
43 315
575
1 900
16 464
312
109
80 095

Az egyéb ráfordításokat az (Szt. 82. § (1) szerint számoljuk el:
Eredménykimutatás egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások
Előző év e Ft
Értékesített TE
1500
Kötbér
6
Cégautóadó
197
Gépjárműadó
55
Késedelmi kamat
Kerekítések
24
Behajthatatlan követelések
19
Túlfizetések leírása
Arányosított ÁFA le nem vonható része
1 903
Összesen
3 704
12

Tárgyév e Ft
0
0
192
54
40
6
629
2 300
3 221

VIII-IX. Pénzügyi műveletek eredménye
Eredménykimutatás pénzügyi műveletek ráfordítása sora 229 e Ft, amely a pénzügyi lizingek
éves kamatát tartalmazza. Mivel a Zrt 2020. évben nem kötött le kamatozásra pénzeszközöket,
így az eredménykimutatás pénzügyi műveletek bevétele sora nem érte el az 1 e Ft folyószámla
betétkamatot.

X. Társasági adófizetési kötelezettség.
A Zrt. bevétele és kiadásai alapján, ill. közhasznú tevékenység végzése miatt társasági
adófizetésre nem kötelezett a 2020. év tekintetében. A bevételekből a közhasznú tevékenység
bevétele 100%.

Társasági adófizetési kötelezettség
Adóévi bevételek
Adóévi költségek, ráfordítások
Adózás előtti eredmény
Csökkentő korrekciós tételek
Tao. Tv. Szerinti écs leírás
Szakképzőiskolai tanuló kedv.3fő
Növelő korrekciós tételek
Leírt követelés
Sztv. Szerinti écs. Leírás
Adóalap
Számított társasági adó 9%
Adókedvezmény (közhasznú tev.)
Fizetendő adó
-

e Ft
146 389
139 607
6 782
10 951
629
10 810
6 641
598
598
0

Az eszközök
értékelése következtében a társasági adóalap számításánál az adózás előtti eredményt módosító
tételek nem voltak.
3. Tájékoztató adatok
a.) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók:
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Megnevezés
Befektetett eszközök
Összes eszköz
A tőke hatékonysága

Tartósan befektetett eszközök aránya
Előző év
Tárgyév
Arányszám
Arányszám Növekedés /
Összeg (e
Összeg (e Ft)
(%)
(%)
Csökkenés
FT)
680 966
699 810
89,49
95,83
6,33
760 925
730 295
Előző év

Megnevezés
Adózott eredmény
Saját tőke

Megnevezés
Forgóeszközök
Összes eszköz

Megnevezés
Adózott eredmény
Saját tőke

Megnevezés

Tárgyév
Arányszám
Arányszám Növekedés /
Összeg (e FT)
Összeg (e Ft)
(%)
(%)
Csökkenés
1 264
6 782
0,31
1,66
1,35
401 357
408 139
Forgóeszközök aránya
Előző év
Tárgyév
Arányszám
Arányszám Növekedés /
Összeg (e FT)
Összeg (e Ft)
(%)
(%)
Csökkenés
66 233
30 261
8,70
4,14
-4,56
760 925
730 195
A tőke hatékonysága
Előző év
Tárgyév
Arányszám
Arányszám Növekedés /
Összeg (e FT)
Összeg (e Ft)
(%)
(%)
Csökkenés
1 264
6 782
0,31
1,66
1,35
401 357
408 139
Likviditási mutatók
Előző év
Tárgyév
Összeg

Forgóeszközök
Kötelezettségek

Megnevezés
Üzleti erdmény
Nettó árbevétel

Megnevezés
Üzleti erdmény
Saját tőke

(e FT)
66 233
47 406
Előző év

Összeg

(e FT)
1 609
255 213

Arányszám Összeg (e Ft)

Arányszám

Növekedés /
Csökkenés

30 261
1,70
0,30
17 800
Tárgyév
Arányszám
Arányszám Növekedés /
Összeg (e Ft)
Csökkenés
(%)
(%)
7 011
0,63
5,15
4,51
136 259
1,40

Tőkearányos üzleti eredmény
Előző év
Tárgyév
Arányszám
Arányszám
Összeg (e FT)
Összeg (e Ft)
(%)
(%)
1 609
7 011
0,40
1,72
401 357
408 139
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Növekedés /
Csökkenés
1,32

b.) Létszámadatok
Munkavállalók bér és létszámadatai

Megnevez
és

Munkáltatót terhelő járulékok (e Ft)
Átlagos
Béren kívüli
Bérköltség (e
stat.létszám
egyéb juttatás
Szoc.
Szakképzési
Ft)
SZJA
(fő)
(e Ft)
Hozzájárulás
hozj.

Szellemi
4
Fizikai
Összesen
4
Személyi jell.egyéb kif.
Személyi jellegű ráford.

17 712
17 712

818
818
8 988
9 806

0
17 712

3 069
3 069
631
3 700

0
-

Összesen e
Ft
123
21 722
123
21 722
42
9 661
165
31 383

A Zrt. átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. évben 4 fő volt.
A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
- Zrt. vezérigazgatójának munkabére
8.817 e Ft
- FB tagok tiszteletdíja (3 fő) – nem részesültek díjazásban
A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben
garanciát nem vállalt.
c.) Egyéb adófizetési kötelezettségek
A Zrt-nek iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény rendelkezéseinek megfelelően.
d.) Költségvetési támogatás
A Zrt 2020. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
e.) Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége
Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.
f.) Környezetvédelem
A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos
eszközei és kiadásai nincsenek. A vállalkozás tevékenységéből adódóan veszélyes hulladék
nem keletkezett.
g.) A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.
A beszámoló összeállítása a számviteli törvényi előírásoknak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
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A Társaság a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti Közhasznúsági Jelentést készített,
amely a számviteli beszámoló adataival összhangban áll, és a közhiteles nyilvántartások
számára benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt a Társaság gazdálkodásáról,
illetve tartalmazza a közhasznú jogálláshoz szükséges mutatókat.
Kivételes nagyságú előfordulású bevétel, illetve kiadás a tárgyévben nen volt.
h.) Közzététel, nyilvánosságra hozatal
A Társaság letétbe helyezési és közzététteli kötelezettségének eleget téve a Közgyűlés által
elfogadott éves beszámoló elektronikus példányát a céginformációs szolgálathoz feltölti,
továbbá honlapján nyilvánosságra hozza. Honlap címe: bacsszakma.eu
i.) Egyéb megállapítások
Kijelentjük, hogy a felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk,
hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív
hatással
- a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra
vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére,
- az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére,
- valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére,
amelyek lényegesen befolyásolnák, vagy lényegesen bizonytalanná tennék
Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak
mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

Baja, 2021. május 10.

Rab Zoltán György
vezérigazgató
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