BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(Nyilvántartási szám: 14-09-308818, Adószám: 22395287-2-14)

2019. január 01. - 2019. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2020. július 01. (14:26:18)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. május 21.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2020. 07. 01. 14:26:18) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 14-09-308818
Adószám: 22395287-2-14
KSH szám: 22395287-8899-572-14
Székhely: Magyarország, 7570 Barcs Bajcsy-Zs. utca 2.
Első létesítő okirat kelte: 2008. november 27.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
Beadvány részei
■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 21/2020; szövege: magyar)
■ független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
■ közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)
Könyvelő

Könyvvizsgáló

Hajósné Honfi Brigitta
Regisztrációs száma: 130998

Takács István
Regisztrációs száma: 001506

Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

Gúth Éva

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.
A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy
más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
www.barcstex.hu

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

47

45

44

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2020. május 21.
A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Gúth Éva
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A cég elnevezése: BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 14-09-308818
Adószáma: 22395287-2-14
2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Előző üzleti év adatai
*

Tételsor elnevezése

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

3 459

003.

I. Immateriális javak

0

0

004.

II. Tárgyi eszközök

3 459

2 789

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

008.

II. Követelések

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

2 789

0

0

15 874

14 631

0

0

5 051

4 837

0

0

10 823

9 794

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

1 110

012.

Eszközök (aktívák) összesen

19 333

18 530

9 423

9 459

3 000

3 000
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

921

6 423

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

021.

VII. Adózott eredmény

5 502

36

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

0

0

8 785

8 133
0

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

8 785

8 133

1 125

938

027.

G. Passzív időbeli elhatárolások

028.
Források (passzívák) összesen
19 333
18 530
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cég elnevezése: BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 14-09-308818
Adószáma: 22395287-2-14
2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

003.

III. Egyéb bevételek

004.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

005.

V. Személyi jellegű ráfordítások

006.

VI. Értékcsökkenési leírás

007.

VII. Egyéb ráfordítások

008.

Előző üzleti év adatai *

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

83 363

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

80 331

0

0

27 498

31 396

7 372

9 873

96 624

100 537

905

1 091

63

64

5 897

162
342

009.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

171

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

566

468

-395

-126

5 502

36

0

0

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

013.

X. Adófizetési kötelezettség

014.
D. Adózott eredmény
5 502
36
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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Adószám:
22395287-2-14
Cégbíróság:
Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 14-09-308818

Barcstex Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft.
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 2.
Kiegészítő melléklet
2019.

Fordulónap: 2019.december 31.
Beszámolási időszak: 2019. január 01.- 2019. december 31.

Barcs, 2020. április 16.

Gazdálkodó képviselője

1. Általános információk a beszámolóhoz
1.1 A gazdálkodó bemutatása
A Barcstex Kft. 2008. 11. 27.-én alakult.
A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 34.§ -a alapján
közhasznú szervezet. Az alapító okirat utolsó módosítására 2019. 12. 19-én került sor.
Főtevékenység: 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátásbentlakás nélkül. Közhasznú.
A társaság alapítója: Barcs Város Önkormányzata.
A társaság törzstőkéje 3.000.000Ft.
A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat,
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.
1.2 Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
Jelen beszámoló 2019. január 01. – 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2019. december 31.
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem
állt fenn, a Barcstex Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
A 2019. évet a Kft. 36 eFt nyereséggel zárta.
1.3 A Beszámoló közreműködői
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy
mérlegképes könyvvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által
vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel.
A társaság könyvelését és beszámolóját készítette:
Hajósné Honfi Brigitta, nyilvántartási szám: 130998
A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.
A társaság könyvvizsgálója :
Takács István, nyilvántartási száma 001506
A könyvvizsgálónak kifizetett összes juttatás: 300.000 Ft.

A beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a
jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl Barcs Város hivatalos honlapján és cég honlapján
( www.barcstex.hu ) is megtekinthetők.
2. A számviteli politika alkalmazása
2.1 A könyvvezetés módja
A Barcstex Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint
vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló
összeállítása a könyvelő feladata.
2.2 A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.
2.3 A társaság számviteli politikája
A számviteli politika kialakítása során a számviteli törvény alapelveit követtük azért, hogy a
társaság által készített beszámolók mindig valós, hű képet adjanak a társaság vagyoni
pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről.
A mérleget a társaság „A” változatban az eredmény kimutatást pedig összköltség eljárással
készíti, 6-7-es számlaosztályt a társaság nem vezet, a költségeket elsődlegesen az 5-ös
számlaosztályban tarja nyilván.
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a
tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó)
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris
leírási módszerrel) történik.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként
egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem
kell.
A tárgyi eszközökről és immateriális javakról mennyiségi analitikát vezetünk, ezt a főkönyvi
nyilvántartásokkal folyamatosan egyeztetjük. Az értékcsökkenési leírás elszámolása évente
egy alkalommal történik, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti értékcsökkenését, mely a
kivezetéskor kerül elszámolásra.

A társaság által alkalmazott értékelési eljárások és a mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési
elvek nem változtak az előző évhez képest. Az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés
nem történt, ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.
A társaságnak lejárt határidejű kötelezettsége 2019. december 31.-én nem állt fent.
3. Az ügyvezetéssel és az élőmunkával kapcsolatos adatok.
A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 47 fő, ebből 5 fő szellemi, 42 fő fizikai
dolgozó.
Bérköltségük 88.884 e Ft, járulékaik 10.772 e Ft. Személyi jellegű egyéb kifizetés 881 eFt
mely a dolgozók munkába járási költsége.
Az ügyvezető igazgató munkaviszonyban látta el teendőit, részére kifizetett juttatás összege
5.075 eFt.

4. Kiegészítő adatok
Környezetvédelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem
rendelkezik a cég. A vállalkozás tevékenysége miatt veszélyes hulladék nem keletkezett, ilyen
jellegű károk felmerülése nem várható.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.
Függő vagy jövőbeni kötelezettségek nem terhelik a társaságot.
A társaság céltartalékot nem használt fel és nem képzett.
Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.
A Budapest Főváros Kormányhivatalához benyújtott pályázatunk eredményes volt, mely által
bér és járuléktámogatásban részesültünk.
A BFK egyszeri támogatást is folyósított társaságunk részére.
Aktív időbeli elhatárolás :
1.110 e Ft
- Bevételek aktív időbeli elhatárolása:
1.034 e Ft
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:
76 e Ft
Passzív időbeli elhatárolás:
938 e Ft
- Bevételek passzív időbeli elhatárolása:
938 e Ft

5. Elemzések
Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók
Adatok ezer Ft-ban!
A mutatók megnevezése

előző év

tárgy év

Tartósan befektetett eszközök aránya
(befektetett eszközök/összes eszköz)

18%

15%

A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)

49%

51%

Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)

82%

79%

A tőke hatékonysága (adózott eredmény/saját tőke)

58%

0,38%

Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)

180%

180%

Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközökkövetelések/rövid lejáratú kötelezettségek)

123%

120%

Hitelfedezetségi mutatók (követelések/rövid lejáratú
kötelezettségek)

57%

59%

Árbevétel arányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/nettó
árbevétel)

7%

0,2%

Tőkearányos üzleti eredmény (üzleti eredmény/saját tőke)

63%

1,7%

Költségek költség nemenkénti bontásban
A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségnem
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Költségnem összesen

Összeg
(eFt)
9.873
100.537
1.091
64
111.565

Megoszlás
(%-a)
8,85
90,11
0,98
0,06
100,00

Az eszközök értékének és összetételének alakulása
Előző év Tárgy év
Sorszám Megnevezés
A
I.
II.
III.
B
I.
II.
III.

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgó eszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok

IV.
C

Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

3459

2789

3459

2789

15,05%

15874
0
5051

14631
0
4837

78,96%

10823

9794
1110
18530

52,86%
5,99%
100%

19333

A források értékének és összetételének alakulása
Előző év
Sorszám Megnevezés
9423
D
Saját tőke
Jegyzett tőke
3000
I.
Jegyzett, de még be nem
0
II.
fizetett tőke
Tőketartalék
0
III.
Eredménytartalék
921
IV.
Lekötött tartalék
0
V.
Értékelési tartalék
0
VI.
VII.
E
F
I.
II.
III.
G

Adózott eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszúlejáratú kötelezettségek
Rövidlejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

Barcs, 2020. április 16.

Tárgyévi megoszlás
%
15,05%

5502
0
8785
0
0
8785
1125
19333

Tárgy év
9459
3000
0
0
6423
0
0
36
0
8133
0
0
8133
938
18530

26,1%

Tárgyévi megoszlás
51,05%
16,19%

34,66%

0,2%
43,89%
43,89%
5,06%
100%

21/2020. (V.21.) Barcs Város Polgármesterének határozata:
Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
feladat-és hatáskörében eljárva – a Képviselő-testület tagjainak véleményét figyelembe véve –
a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi munkájáról szóló beszámolójával, a 2020. évi üzleti tervével, a számviteli törvény
szerinti 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójával és a közhasznúsági
jelentésével kapcsolatosan a következő határozatot, döntést hozza:
1. Barcs Város Polgármestere a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját és a 2020. évi üzleti
tervét jóváhagyja.
2. Barcs Város Polgármestere elfogadja és jóváhagyja a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évre vonatkozó egyszerűsített
éves beszámolóját, mely szerint az eszközök és források egyező végösszege 18.530 E Ft, a
mérleg szerinti az adózott eredménye 36 E Ft (nyereség), mely az eredménytartalék javára
kerül elszámolásra.
3. Barcs Város Polgármestere elfogadja és jóváhagyja a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évre vonatkozó közhasznúsági
mellékletét, jelentését.
4. Barcs Város Polgármestere felhívja a társaság ügyvezetőjét, hogy a jogszabályokban
meghatározott, a számviteli törvény szerinti beszámolóra, a könyvvizsgálói záradékra és a
közhasznúsági jelentésre vonatkozó letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének a
jogszabályokban meghatározottak szerint tegyen eleget.
Felelős:
Határidő:

Koós Csaba Tibor polgármester a határozat közléséért
Gúth Éva ügyvezető a határozat végrehajtásáért
értelem szerint
INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya a 40/2020.(III.11.) rendeletének 1. §-ában - az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf. 62.,

Tel.: (06) 82/462-459, Fax: (06) 82/463-176

E-mail: polgarmester@barcs.hu

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében - Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi egyszerűsített éves beszámolója, közhasznúsági jelentése elkészült. Az ügyvezető
elkészítette a Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2020. évi üzleti tervet.
A beszámoló felülvizsgálatát, könyvvizsgálatát a társaság könyvvizsgálója elvégezte. A
felügyelőbizottság elkészítette javaslatát a Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolóval és a
2020. évi üzleti tervvel, továbbá írásbeli jelentését a Kft. számviteli törvény szerinti 2019.
évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójával és a közhasznúsági jelentésével
kapcsolatosan. Ezen dokumentumok, valamint a Képviselő-testület előzetes véleménye
figyelembevételével került sor a döntés meghozatalára.
Barcs, 2020. május 21.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉS
a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft.
(7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2.; Cégjegyzék sz.: 14-09-308818)
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Készítette: Takács István kamarai tag könyvvizsgáló
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A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának
Vélemény
Elvégeztem a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. („a Társaság”)
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves
beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az
eszközök és források egyező végösszege 18.530 E Ft, az adózott eredmény 36 E Ft
(nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból áll.
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós
képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a
továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem
bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban
és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai)
szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem
rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott
„Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek
az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményemhez.
Figyelemfelhívás
Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra a tényre, hogy a
koronavírus pandémia következményei miatt a vállalkozás folytatása elvének
érvényesülése bizonytalanná válhat és veszélybe kerülhet minden gazdálkodónál.
Véleményem szerint a lényeges bizonytalanság ellenére helytálló a BARCSTEX
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. esetében a vállalkozás folytatására
való képesség feltételezése. Ezt a feltételezést alátámasztja a Társaság képviseletre
jogosult vezetője által adott Teljességi nyilatkozat tartalma.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves
beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel
összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő
elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
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Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy
felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott
helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos
információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő
rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának
ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített
éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de
nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A
hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha
ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján
meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során
szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:

Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom
az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek véleményem
megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának
kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a
belső kontroll felülírását.

Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a
vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek
ésszerűségét.

Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása,
valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e
lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való
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képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom
a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó
közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek,
minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói
jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság
nem tudja a vállalkozást folytatni.
Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és
tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint azt
is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló
ügyletek és események valós bemutatása.
Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett
- a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős
megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a
könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak
ilyenek.

Barcs, 2020. április 27.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Takács István
Nyilvántartási szám: 001506
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1.
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat
A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.
01.
02.

Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök (03-05. sorok)

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök (07-10.sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(02+06+11.sor)
Források (passzívák)
D. Saját tőke (15-21. sorok)
I.Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Adózott eredmény
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (24-26.sorok)
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(14+22+23+27.sor)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

eFt
Előző év
Tárgyév
3459
2789
0
3459
0
15874
0
5051
0
10823
0
19333

0
2789
0
14631
0
4837
0
9794
1110
18530

9423
3000
0
0
921
0
0
5502
0
8785
0
0
8785
1125
19333

9459
3000
0
0
6423
0
0
36
0
8133
0
0
8133
938
18530

Barcs, 2020. április 16.
Gúth Éva
Ügyvezető
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2.
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített éves beszámoló „ A” eredmény kimutatása
(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2019. január 01. – 2019. december 31.

C.
X.

1000HUF
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII.
sor)
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
A.
VIII.
IX.
B.

Előző év
Tárgyév
83363
80331
0
0
27498
31396
7372
9873
96624
100537
905
1091
63
64
5897
162
171
566
-395

342
468
-126

5502
0

36
0

5502

36

Barcs, 2020. április 16.
Gúth Éva
Ügyvezető
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3.
Közhasznú eredmény kimutatás
2019.12.31.
A tétel megnevezése
A
1.

Előző év

Tárgyév

Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú 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 bevétel
6. Pénzügyi műveletek bevételei
B
Vállalkozási tevékenység bevétele
C
Összes bevétel ( A+B)
D
Közhasznú tevékenység ráfordításai
6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

111032
27304
0
27304
0
0
0
83363
0
194
171
0
111032
105530
7372
96624
905
63
566

112069
31393
0
31393
0
0
0
80331
0
3
342
0
112069
112033
9873
100537
1091
64
468

E
12.
13.
14.
15.
16.
17.
F
G
H
I
J

0
0
0
0
0
0
0
105530
0
0
0
5502

0
0
0
0
0
0
0
112033
0
0
0
36

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás ( D+E )
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E )
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

Barcs, 2020. április 16.
Gúth Éva
Ügyvezető
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4.
Tájékoztató adatok 2019.
Bevételek részletezése
Bevételek

Tevékenységek nettó árbevétele
- varroda
- gyöngyfűzés
- bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatás
Alapítótól kapott támogatás
Központi költségvetésből kapott támogatás
(rehabilitációs bértámogatás)
Különféle egyéb bevétel
-Költségvetésből kapott támogatás, juttatás
(tanulók utáni szakképzési támogatás)
-Munkaügyi Központtól kapott támogatás
-EMMI./Bp. Főváros Kormányhivataltól kapott
egysz. tám.
-egyéb bevételek (pénzügyi műv.
kerekítés, kártérítés)
Bevételek összesen:

E Ft-ban
80.331
53.943
26.088
300
0
24.055

7.683
3.383
3.439
516
345

112.069

4.1. Tevékenységek nettó árbevétele
Barcstex Kft. gazdasági tevékenységéből származó bevétele, mely során a
foglalkoztatást közérdekből végzi, haszonszerzési cél nélkül költséghatékony
szervezeti felépítésben közreműködik, az alapító Barcs Város
Önkormányzatának foglalkoztatási feladatainak ellátásában.
4.2 Költségvetési támogatás
Az alapítótól, (Barcs Város Önkormányzatától) költségvetési támogatást a
társaság a működésének kiadásaira 2019. évben nem kapott.
4.3 Központi költségvetési támogatás
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. a központi
költségvetésből a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása
után igényelhető, 24.055.000.- Ft összegű rehabilitációs bértámogatást vett
igénybe, melyet bérre - és költségeire fordított.
4.4 Különféle egyéb bevétel
Költségvetésből kapott szakképzési támogatás. A SMKH Barcsi Járási
Hivatal által „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű program
bér- és járulékainak támogatására (TOP.-5.1.2-15). Valamint a GINOP-5.1.115-2015-00001 szintén bérköltség támogatásra. A Budapest Főváros
Kormányhivatalától kapott egyszeri támogatás (a közüzemi számlák
ellentételezésére).
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Mérlegtételek alátámasztása
Tárgyi eszközök leltára 2019.12.31. (eFt -ban)
Bruttó érték
7.440

Elszámolt
értékcsökkenés
4.651

Nettó érték
2.789

Pénzeszközök leltára (eFt)
Megnevezés

T egyenleg

Pénztár számla

3

Bankszámla

9.791

Pénzeszközök összesen

9.794

Készletek (e Ft)
Megnevezés

T egyenleg

Anyagok

0

Áruk

0

Készletek összesen

0

Követelések (e Ft)
Megnevezés
Belföldi vevőkövetelés
Egyéb
Követelések összesen

T egyenleg
3.887
950
4.837

7

Aktív időbeli elhatárolás: 1.110 ( eFt )
Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 1.034 ( eFt )
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás : 76 ( eFt )

Eszközök összesen: 18.530 eFt
Tőkeelemek (eFt )
Alapító vagyon
Eredménytartalék
Tárgyévi eredmény
Saját tőke

3.000
6.423
36
9.459

Kötelezettségek (eFt).
A kötelezettségek teljes egészében rövidlejáratú kötelezettségek.
Belföldi szállító
Egyéb
Összesen

106
8.027
8.133

Passzív időbeli elhatárolások: 938 eFt
Fordulónap előtti időszakot terhelő költségek: 0 eFt

Források összesen: 18.530 eFt
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5. A vagyon felhasználása

Vásárolt anyagok költségei
( vízdíj, áramdíj, gázdíj,nyomtatvány, irodaszer )
Karbantartási költségek
( pénztárgép , számítógép, gépjármű karbantartás, )
Könyvvizsgálói díj
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége
( munka-és tűzvédelmi szolg., postai szolg.
telefondíj, internet előfizetési díj, szemétszállítási díj,
tűzoltó készülék ellenőrzés, stb. )
Hatósági, igazgatási díjak
( illetékbélyeg vás., akkreditációs eljárás díja, közzétételi díj )
Pénzügyi szolgáltatás díjak
( pénzforgalmi jutalék, számlavezetési díj )
Biztosítási díjak
( CASCO, gépjármű felelősség biztosítás )
Anyagjellegű kiadások összesen

eFt-ban
3.615

1.839
300

2.986
17
872
244

9.873

eFt-ban

Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
( étkezési utalvány, utazási költségtérítés,
táppénz )
Bérjárulékok
(szociális hozzájárulási adó, EHO,
szakképzési hozzájárulás, )
Személyi jellegű kiadások összesen

88.884
881

10.772

100.537
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Használatba vételkor egy összegben elszámolt écs.
Elszámolt értékcsökkenési leírás
Értékcsökkenési leírás összesen
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi műveletek ráfordítása

421 eFt
670 eFt
1.091 eFt
64 eFt
468 eFt
eFt

Tárgyévi eredmény
Bevételek összesen

112.069

Ráfordítások összesen

112.033

Tárgyévi eredmény

36

6. Cél szerinti juttatások
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. cél szerinti
juttatást nem nyújtott tevékenysége kapcsán.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
2019-ben a következő juttatásokban részesült:
- Bruttó bér
- Személyi jellegű kifizetés

5.075.000.- Ft
0.-Ft

A felügyelőbizottság tagjai feladatukat önkéntes munka formájában látták el.
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8. Szöveges beszámoló
Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülte a 251/2008. (XI.27.) számú
egyhangúan meghozott határozatában döntött a Barcsi Szociális Foglalkoztató
Közhasznú Társaság társasági szerződésének módosításával Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságként történő tovább működéséről 2009. január
01. napjával, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§. (3)
bekezdése alapján.
A Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. december 31. napján
bejegyezte a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot.
A társaság alapítóokiratának következő módosítására 2013.11.28-án került sor,
amikor a képviselőtestület elfogadta a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)
rendelkezéseinek alkalmazásával a non-profit, közhasznú tevékenységet végző
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A társaság alapítóokiratának utolsó
módosítása 2019.12.19-én volt.
A helyi önkormányzat által alapított BARCSTEX Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évben az alapító
okiratban meghatározott célok, feladatok teljesítése érdekében szervezte
működését az alábbiak szerint:
A társaság közszolgáltatási szerződés alapján közreműködik Barcs város és
vonzáskörzetében élő, megváltozott munkaképességű és fogyatékos
munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásában, ezen személyek egészségi
állapotának és fogyatékosságuknak megfelelő munkahelyi körülmények
megteremtésével, a képességükkel elérhető legmagasabb fokú foglalkoztatás
biztosításában.
Közreműködik a foglalkoztatottak életkörülményeinek javításában, a
megváltozott munkaképességű, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű
munkavállalók képzésének és foglalkoztatásának elősegítésében.
Működéséről közhasznú szervezetként az alábbiak szerint ad számot.
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg fő összege
18.530 ezer Ft, a saját tőke 9.459 ezer Ft. Részletes kimutatási jelentésünk a
mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll.
Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft.
31.393 ezer Ft támogatást kapott. A központi költségvetésből kapott támogatás
31.393 ezer Ft, melyből 24.055 ezer Ft-ot a megváltozott munkaképességű
személyek bértámogatására igényelt.
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Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Előző évhez képest a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Közhasznú Kft. vagyona növekedett. A társaság továbbra is törekszik
biztonságos működésének megőrzésére, meglévő partnerei bizalmának
megtartására. A 2019. év során az akkreditációnak megfelelve, megváltozott
képességű munkavállalóit a vállalt létszámmal foglalkoztatta.
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. a teljes
foglalkoztatási létszám arányában 38,3%-ban megváltozott munkaképességű
személyeknek biztosított munkahelyet. Varrodai termelés bérmunkában folyik,
felsőruházat-munkaruházati termékek gyártása történik. A varrodai termelés
összértéke évente emelkedő tendenciát mutat a bértárgyalásoknak
köszönhetően. A megrendelésállomány intenzivitása a nyári időszakra kissé
visszaesik. A varrónői létszám telített, a fluktuáció minimális.
Az egyszerű, betanított munkát a játékösszeszerelő részleg végzi. Az év során
a megrendelés intenzitása lecsökkent, ennek következtében a bevétel is
csökkent. A társaság átlagos statisztikai létszáma a 2019. évet zárva 47 fő,
ebből megváltozott munkaképességű munkavállaló 18 fő. Munkavállalóink
munkaviszonyos és egyszerűsített foglalkoztatással vannak foglalkoztatva. A
megváltozott munkaképességű személyek részmunkaidős foglalkoztatása napi
4-5-6 órában történik.
A BARCSTEX Kft. bevételei és kiadásai, a foglalkoztatott létszámtól, ill. az
elvállalt munka mennyiségétől és milyenségétől függött.
2015. évben társaságunk összbevétele 69.885 eFt
2016. évben társaságunk összbevétele 68.656 eFt
2017. évben társaságunk összbevétele 89.105 eFt
2018. évben társaságunk összbevétele 111.032 eFt
2019. évben társaságunk összbevétele 112.069 eFt
A társaság a 2019. év során, az önkormányzattól költségvetési támogatást nem
vett igénybe. Az elkülönített alapoktól kapott juttatás 2019. évi összege 31.393
eFt. Ezen juttatás a megváltozott munkaképességű személyek után a Budapest
Főváros Kormányhivatala által keret- és támogatási szerződésben
meghatározott bértámogatásából, a SMKH. Barcsi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályától és a Költségvetéstől kapott szakképzési
támogatásból tevődik össze.
A 2019. évi közhasznú tevékenységből származó árbevétel összege 80.331
eFt, mely tartalmazza a varrodai bevételt (53.943 eFt), az ipari tevékenység
bevételét (26.088 eFt), továbbá a bérleti díjat (300 eFt). 2019. évben az összes
közhasznú tevékenység bevétele 1.037 eFt-tal növekedett a 2018. évi összes
közhasznú tevékenység bevételéhez képest. A központi költségvetésből
lehívható támogatás 4.089 eFt-tal emelkedett. Társaságunk 2019. évi kiadásai
12

növekedtek az előző évi kiadásokhoz képest. Közhasznú tevékenységünk
ráfordításai összesen 112.033 eFt, a kiadások fő összegét továbbra is a bér és
járulékai alkotják, ami 100.537 eFt. Az anyagjellegű ráfordítások összege
9.873 eFt, mely magában foglalja a szolgáltatások, biztosítások, és egyéb
vásárolt anyagok, számítógépes programok, könyvvizsgálói díjak költségeit.
A kiadások alakulása a bevételek teljesítésétől függött. Folyamatosan
törekedtünk a gazdaságos üzemeltetésre, azonban a megtermelt bevételek
értéke nem tudta fedezni azt a bevételi elmaradást, amely a közhasznú
feladatok ellátásából következett, ezért a hiány egy része pályázati forrásból
lett pótolva. A társaság a megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16) Korm. Rendelet szerint 2018. év őszén
ismét pályázatot nyújtott be. A 2019. évre 17 fő megváltozott
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását vállalta társaságunk, a
pályázat befogadást nyert és eredményes volt. 2019. évre biztosított lett 17 fő
bér és járulékai támogatása, összesen 24.055.000.-Ft.
BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi
eredménye 36 eFt. A 2019. év nyereséggel zárult.
A társaság célja a folyamatos munka biztosítása, a megváltozott
munkaképességű foglalkoztatottak munkával való ellátása, valamint a
rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány megőrzése.
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója, a működéshez
szükséges ingatlant, és a gépeket rendelkezésére bocsátotta.
A 2019-es év során a következő fejlesztések, beszerzések voltak:
3 db kompresszor, 16 db varrodai munkaszék, vasaló, nyomtató került
beszerzésre. Az elmúlt év során elkészült a varroda padozatának karbantartása
és a varroda festése is.
A Barcstex Kft. weboldala (barcstex.hu) folyamatosan frissítve lett az aktuális
információkkal, többek között a Közhasznúsági melléklettel és az
Egyszerűsített Éves Beszámolóval. A társaság a kezelésébe átvett eszközöket
megőrizte, az épületen és a gépparkon a szükséges karbantartásokat elvégezte,
a hiányzó eszközöket beszerezte.
A Barcstex Kft. a 2019. évben biztosította a meglévő létszám részére a
munkavégzést, a megfelelő munkakörülményeket, és határidőre biztosította a
bérek és járulékok kifizetését. Lejárt idejű tartozással nem rendelkezik. Hitele
nincs.
Barcs, 2020. április 16.

Gúth Éva
Ügyvezető
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Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Előző év
(1)

Alapadatok
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen

Tárgyév
(2)

4445
111032

5075
112069

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

83363

80331

27669
105530
96624
105530
5502
0

31738
112033
100537
112033
36
0

B. Éves összes bevétel
ebből:

E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése
Nem

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Igen
Nem
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