34/2005. (IV.21.) Kgy.

Tárgy: A Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági Oktató, Termelő és Értékesítő Kht.
2004. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – alapítói jogkörben eljárva és a 119/2004. (XII.
16.) Kgy. határozat 4. pontja alapján – a Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági Oktató, Termelő és Értékesítő Közhasznú Társaság (továbbiakban: Kht.) 2004. évi beszámolóját, továbbá a 2004.
évi közhasznúsági jelentését elfogadja, a beterjesztett, könyvvizsgáló által hitelesített értékkel
egyezően 68.801 E Ft mérleg főösszeggel, 4.559 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Szécsény Város polgármesterét és a
Kht. ügyvezetőjét.
Határidő: 2005. április 29.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés Szécsény Város Önkormányzatának megfontolásra ajánlja, hogy a Kht. 2005. évi
üzleti tervének elfogadása során mérlegelje a Felügyelő Bizottságnak Petrás László ügyvezető jutalmazására vonatkozó javaslatát.
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a javaslatról tájékoztassa Szécsény Város polgármesterét.
Határidő: 2005. április 29.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.

Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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Közhasznú Társaság

I.
JELENTÉS A TÁRSASÁG
2004. ÉVI
ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Készítette:

Petrás László
ügyvezetõ

Előzmények
Nógrád Megye Önkormányzata középfokú oktatási feladatának része a szécsényi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola fenntartása és tangazdaságának működtetése.
A társaság megalakítására 1997. 02. 21.-én került sor a Szécsény Város Képviselő Testület 28/1997.
(II. 21.) számú határozatával. "Az alapítás célja a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola tangazdaságának átalakításával a gyakorlati oktatóhelyek biztosítása, a tangazdaság épület- és gépállományának jobb, gazdaságosabb kihasználása, valamint olyan támogatási lehetőségek, pályázatok elérése,
mely az iskola által nem hozzáférhető".
Az iskola fenntartása, vele együtt a közhasznú társaság tulajdonba adása 1999. július 1-től Nógrád
Megye Közgyűléséhez került. A tulajdonosváltozással az alapítás céljában semmilyen változás nem
következett be.
A tulajdonos Nógrád Megye Önkormányzat Közgyűlése a 119/2004. (XII. 16.) Kgy határozatával
2005. január 01. napjával térítésmentesen átadta a társaság tulajdonjogát a Szécsény Város Önkormányzatának, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete a 259/2004. (XII. 28.) sz. határozatával
jóváhagyta.
Már az alapítás évében a rendelkezésre álló pályázatok megnyerésével megkezdődött Ancsa majorban,
az 1. sz. istálló épület átalakítása, felújítása. A beruházás 1998. december 31-ig befejeződött.
1998-ban elkezdtük a szociális épület beruházását, melyhez szintén jelentős összegben sikerült pályázati forrásokat elnyernünk. A beruházás 1999-ben befejeződött és használatba vétele is megtörtént.
A mezőgazdasági géppark fejlesztése 2000-től indult meg a tangazdaságok, tanüzemek pályázatain
nyert, valamint az új mezőgazdasági gépek vásárlásához nyújtott FVM támogatásokkal és a támogatásokhoz kapcsolódó önerővel.
Tevékenység leírása
1. A társaság 2004. évi legfontosabb feladatai voltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A szántóterület növénytermesztési munkáinak szervezése, bonyolítása.
Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, ajánlati fajtalista összeállítása, bemutatók megtartása.
Az állattartó telep üzemeltetése.
Autósiskola működtetése.
Tanfolyami oktatás szervezése.
Mezőgazdasági gépi szolgáltatás végzése.
Személyfuvarozás végzése.
Panzió üzemeltetése.
Működési költségek csökkentése a rendelkezésre álló állami támogatások igénylésével.
A társaság tevékenységi körével összefüggő pályázati lehetőségek kihasználása.

2. A 2004. évi fő feladatok megvalósítása
2.1. A szántóterület mezőgazdasági munkáinak szervezése, bonyolítása
Szántóföldi művelést 76,16 ha területen végeztünk, melyből 52,70 ha-on GOFR (gabona, olajos,
fehérje és rost) növényeket termesztettünk, 1, 20 ha-on burgonyát és 22,26 ha területet pihentettünk.
Termelt GOFR növények: kukorica, napraforgó és őszi búza.
Átlagos terméshozamok alakulása a megyei átlaghoz viszonyítva:
Megnevezés
Napraforgó
Kukorica

Megyei átlag
(kg/ha)
2 280
5 179

Elért átlag
(kg/ha)
2 223
8 426

%-os teljesítés
97,5
162,7

Burgonya
Őszi búza

17 820
4 490

18 803
4 154

105,5
92,5

A termelési évet térség csapadékos időjárási viszonyainak köszönhetően a hozamok tekintetében a tervhez képest nem jól zártuk, a megye átlaghozamait őszibúza és napraforgó esetében
nem tudtuk elérni, viszont kukoricával túlteljesítettük.
A termények értékesítését ez évben a magas minőségi követelmények mellett alacsony felvásárlási árak jellemezték.
Növénytermesztés értékesített terményei éves nettó árbevételének (E Ft):
Megnevezés
Burgonya

2004. évi terv
650

Kukorica

2 701

Napraforgó
Őszi búza

763
2 003

Szalmabála
Összesen:

6 117

2004. évi tény
113
547*
1 073
1 211*
792
2 060
761
1 078*
4 799
2 836*

%-os teljesítés
101,6
84,6
103,8
78,5
124,8*

* raktári készletben nyilvántartott termény értéke
A fentieket figyelembe véve a növénytermesztésnél az értékesítés nettó árbevétele ugyan 78,5%ban teljesült, de a raktárkészleten maradt terményekkel együtt magasabb az előállított össztermék nettó értéke 24,8%-kal.
Igénybe vettük a rendelkezésre álló agrár-támogatásokat:
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
Tám. összege (E Ft)
FVM-től az agrárfinanszírozási támogatás - előrehozott terü743,letalapú növénytermesztési támogatását, tőkepótló hitel kamattámogatás Vám- és Pénzügyőrségtől a jövedéki adó visszaigénylés
312,Gépvásárlási lízingdíj kamattámogatás
79,“Biológiai alapok” pályázatos támogatás
2 296,Jövedelempótló – EU-s és nemzeti – támogatás
2 087,Összesen:
5 517,-

Az őszi munkákat a technológiáknak megfelelően elvégeztük.
A szántóterület biztosította a szakképző iskola gépüzemeltetési és növénytermesztés technológiai
gyakorlatainak színhelyét, valamint szolgálta a gazdák részére szervezett szakmai bemutatókat
is.
2004-ben elnyertük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása
alapján a “BEMUTATÓ ÜZEM 2004.” elismerő címet.
2.2. Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, bemutatók megtartása
A szántóföldi növénytermesztésben továbbra is jelentős hangsúlyt kapott a fajta- és növényvédelmi-technológia bemutatás.
Burgonyában az AGRICO Magyarország Kft. 18 fajtából álló sora került elültetésre, melynek
bemutatására 2004. július 14-én került sor.

Kukorica fajtakísérletet is megvalósítottuk, elvetésre került a PIONEER HI-BRED Magyarország Rt. hibrid sorából 18 db, a K.u.K.’95 Kft. hibrid sorából 12 db és a Bázismag Kft. hibrid sorából 6 db. A betakarítással egybekötött bemutatóra 2004. október 21-én került sor.
Burgonyában és kukoricában növényvédelmi technológiák beállítását és bemutatását végeztük,
amelyben DuPont Moagyarország Kft. és a SYNGENTA cégek vettek részt.
A megszervezett bemutatón az érintett cégek képviselőin kívül megjelentek a helyi középiskola
szaktanárai, tanulói és a környező települések gazdálkodói is.
A terméseredmények kiértékelésével, feldolgozásával, valamint azok gazdákkal való megismertetésével, valamint a térség ajánlati fajtalistájának összeállításával kapcsolatosan felmerült költségek finanszírozására a “Biológiai alapok” pályázaton nyert támogatás szolgált.
2.3. Állattartó telep üzemeltetése
A Szécsény 016. hrsz-ú külterületi ingatlanon (Ancsa – major) elhelyezkedő állattartó telep
munkáinak végzése az üzemeltető a Lipthay B. Mezőgazdasági Szakképző Iskola finanszírozásával valósult meg.
Az 1. istállóban szünetelt az állattenyésztési termelési tevékenység, annak veszteségei miatt.
A telep kis méreténél fogva, a magas Input és az alacsony Output árak miatt nem képes biztosítani önmaga fenntartását, az esetleges termelési feladatok beindításához további támogatást igényel.
A lovak gondozását továbbra is bérmunkában végezzük, takarmányozási költségeit is az intézmény viselte.
2.4. Autósiskola működtetése
Felnőttképzési nyilvántartási számunk:

12 – 0164 – 04

Nyilvántartásba vétel lejárta:

2008. 03. 10.

A járművezető-képzés keretében mezőgazdasági vontató (“T” traktor) járműkategóriában elsősorban a szakképző iskola tanulóinak szerveztük, a tanterv által elõírt kötelezõ képzést.
Személygépkocsi (“B”) kategóriában a tanfolyami képzés a városra és térségére terjed ki. Ez évben a beiskolázottak száma jelentősen növekedett az előző évihez képest, amit a beiskolázási adatok is egyértelműen alátámasztanak. A járművezetés gyakorlati oktatását két oktató autóval végeztük.
A gyakorlati képzéshez szükséges tanpályához területet a MÁV-tól béreljük.
A tanfolyamokra beiskolázottak száma:
∗ "B" kategóriában 10 tanfolyamra 155 fő
Gyakorlati vizsgát tett tanulók száma:
∗ "B" kategóriában 111 fő
∗ “T” kategóriában 14 fő
A jármûvezetõ-képzõ iskola iskolavezetõi feladatait is az ügyvezetõ látja el 1999. szeptember 1tõl.
A vezetés oktatása a két fő gyakorlati szakoktató tulajdonában lévő Suzuki típusú gépkocsival
történt.
Az éves árbevétel a tervhez képest több mint 2. 000,- E Ft összeggel növekedett, ami 31,5 %-os
emelkedést mutat.
2.5. Tanfolyami oktatás szervezése
• 33 6203 02 OKJ számú vadász, vadtenyésztő tanfolyam:
- 14 fő került beiskolázásra 2004-ben, akik várhatóan 2005. év végén tesznek szakképesítő
vizsgát.

A képzés a mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti és Vadgazdálkodási Középiskola kihelyezett
tanfolyamaként valósult meg.
• 33 4641 01 OKJ számú számítógép - kezelő tanfolyam:
- nem került sor új csoport beiskolázására,
- 13 fő tett szakképesítő vizsgát az előző évben beiskolázottak közül.
• 52 4641 03 OKJ számú szovftverüzemeltető tanfolyam:
- 14 fő került beiskolázására, szakképesítő vizsgára 2005-ben kerül sor,
• 31 6280 10 OKJ számú mezőgazdasági gépkezelő (traktor) tanfolyam:
- beiskolázásra került 2 tanfolyamra 13 és 25 fő
- 13 fő tett szakképesítő vizsgát, 25 fő 2005-ben vizsgázik
• 31 6280 10 OKJ számú mezőgazdasági gépkezelő (önjáró betakarítógép) tanfolyam:
- beiskolázásra került és vizsgát tett 15 fő
• 31 6262 01 OKJ számú fakitermelő tanfolyam:
- beiskolázásra került 2 tanfolyamon 39 fő, szakképesítő vizsgára 2005-ben kerül sor,
• 21 6280 02 OKJ számú motorfűrész-kezelő tanfolyam:
- a Nógrád Megyei TIT megbízásából 14 fő részére bonyolítottunk képzést, melyhez 2 fő
saját beiskolázás is szerepelt és tettek szakképesítő vizsgát,
- 18 fővel indítottunk képzést a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola megbízásából, akik 2005-ben tesznek szakképesítő vizsgát
Az év során összesen 167 fő tanuló képzésével kapcsolatos szervező, oktató munkát végeztünk.
Az OKJ-s szakképesítéseket nyújtó tanfolyamaink árbevétele 1.215,- E Ft-tal a tervezett összeg
alatt maradt.
2.6. Mezőgazdasági gépi szolgáltatás végzése
A helyi és környékbeli gazdálkodók részére mezőgazdasági gépi szolgáltatást lehetőségeink szerint végeztük. Ezek elsősorban gabona, napraforgó és kukorica betakarítás, réti széna és szalma
betakarítás, terményszállítás, műtrágyaszórás és talajmunkák voltak.
E tevékenységünk árbevétele tovább növekedett ebben az évben is, amit a korábbi években vásárolt új, korszerű gépek és eszközök növekvő kihasználása eredményezett.
Az árbevételi tervet 15.454,- E Ft-tal teljesítettük, 8,1 %-kal teljesítettük túl az előirányzottat.
A géppark korszerűsítése, valamint ez által javuló munka minősége eredményezi a megrendelői
kör megtartását, az év során a csapadékos betakarítási időszak nem tette lehetővé a gabonakombájn jobb kihasználását, a szerződött szlovákiai munkát nem tudtuk e miatt teljesíteni.
2.7.

Személyfuvarozás végzése

Ikarusz 256 típusú autóbusszal, országhatáron belül elsősorban a helyi és a környező iskolák részére,
szervezetek és csoportok számára végeztük személyszállítási szolgáltatást.
A tanintézetek részére végzett fuvarok után járó, állami fogyasztói árkiegészítést (288,- E Ft-ot)
igénybe vettük.
A tevékenység költségeit növelte a folyamatosan elhasználódott alkatrészek cseréje.
Árbevételünk csökkent az előző éviekhez képest. A szolgáltatás iránt jelentkező igények az emelt
díjtételek miatt stagnálnak.
2.8. Panzió üzemeltetése
Szállóhely egyidejűleg maximum 30 fő részére biztosíthat elhelyezést.
A szálláslehetőséget az országos számítógépes rendszerekben megjelenítésre került, Agro - Hotel névvel, besorolása "Panzió".
A férőhelyek kihasználása az előző évihez képest kis mértékben csökkent.

Ez elsősorban a térségben folyó közműépítési beruházásokon csökkenésével magyarázható,
ugyanis a korábbi években nagy számban az e tevékenységeken dolgozók vették igénybe tartósan a szállás szabad férőhelyeit.
A bevétel 151,- E Ft-tal lett kevesebb az előző éves árbevételnél, a tervezetthez képest közel 30
%-os elmaradást jelent.
Továbbra is kérdés a jövőre nézve a további üzemeltetés gazdaságossága, tekintettel a felmerülő
magas átalánydíjas villamos-energia és fűtés költségei miatt, ami nettó 138,- E Ft-ot jelent havonta, ez éves szinten 1.661,- E Ft-ba kerül vendégéjszakák számától függetlenül.
2.9. A társaság tevékenységi körével összefüggő beruházási célú pályázati lehetőségek kihasználása
A társaságunk részéről 2000-ben elkészítésre került a “Tangazdaság” középtávú beruházási
terve a szakképző iskolával egyetértésben.
Az FVM által 2004-ben nem került kiírásra a “Tangazdaságok, tanüzemek” pályázata, a korábbi években ennek köszönhetően sikerült a gépparkot korszerűsíteni.
A magasabb önerőt igénylő pályázatokon nem tudott a társaság indulni, mivel a 2003-ban jelentős veszteséggel zártunk.
3. Foglalkoztatottak alakulása
2004. január 01-én:
9 fő főállású dolgozó: •
1 fő ügyvezető igazgató
• 1 fő műszaki vezető
• 3 fő adminisztratív dolgozó
• 2 fő mg. gépkezelő
• 1 fő gépkocsivezető (autóbuszvezető)
• 1 fő állattartó-telepi dolgozó
• 1 fő takarító

1 fő részmunkaidős dolgozó:
2004. december 31-én:

9 fő főállású dolgozó: •
1 fő ügyvezető igazgató
• 1 fő műszaki vezető
• 3 fő adminisztratív dolgozó
• 2 fő mg. gépkezelő
• 1 fő gépkocsivezető (autóbuszvezető)
• 1 fő állattartó-telepi dolgozó
1 fő részmunkaidős dolgozó:

• 1 fő takarító

A tevékenységünk sokrétűsége, időszakossága, kampány jellege igényelte, hogy év közben az adott
feladatok ellátására további személyeket is foglalkoztassunk munkaviszonyban, megbízásos jogviszonyban, alkalmi munkavállalóként, vagy alvállalkozóként.
4. Társaság éves üzleti tervének teljesítése
4.1. Bevételi terv teljesítése
• A tangazdaság szántóföldi növénytermesztésből származó termények értékesítéséből képződött nettó árbevétele a tervezett érték alatt 21,5 % -kal realizálódott. A raktárkészlettel közel
25 %-kal került túlteljesítésre.
• Az állattenyésztés bevételi tervét - az iskola részéről csökkentett szolgáltatás igénybevétel miatt - 78,8 %-ban teljesítettük. A költségei is arányosan csökkentek.

Az év során az 1. istállóban termelő tevékenységet szüneteltettük, az alacsony termék-értékesítési árak
miatt.
• Összességében a szolgáltatásokból (mg-i gépi szolgáltatás, tanfolyami oktatás, szálláshely értékesítés, személyszállítás stb.) képződött árbevétel a tervezetthez képest közel 2,5 %-kal nőtt.
A mezőgazdasági gépi szolgáltatással és az autósiskolával teljesítettük túl a tervet, a személyszállítás, a szálláshely üzemeltetés és a szaktanfolyami oktatás nem hozta a várt bevételt.
• Mg-i termékforgalmazást az év eleji likviditási problémáink áthidalására kell folytatnunk, a
legtöbb esetben részünkre kedvezőtlen feltételek mellett. Ez évben több mint 1.192- E Ft öszszegben végeztünk.
• Az egyéb bevételek (különféle normatív és pályázatos támogatások) viszont a tervezetthez képest jelentősen, 96,5 %-kal nőttek, ami 7.369,- Eft-t jelent.
Összességében a tárgyévi tervezett nettó árbevételt 40.826,- E Ft-ra, 0,7 % -kal túlteljesítettük.
4.2. Költségterv teljesítése:
Az anyagjellegű ráfordítások: összességében csak 2 %-kal nőttek a tervezetthez, képest.
Az anyagköltség: a tervezett értéket 5,1 %-kal haladta meg.
Eladott árúk beszerzési értéke: az értékesítésre vásárolt műtrágya, növényvédőszer, valamint az mg-i gépi szolgáltatások ellenértékében átvett mezőgazdasági termények, anyagok
értéke képezi.
Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások díja mintegy 7,3 %-kal kevesebb a tervezetthez
képest. Abból adódik, hogy csökkent a felnőttképzés beiskolázása, ezáltal nem került kifizetésre számla ellenében az óraadók tervezett óradíja.
Az egyéb szolgáltatások költsége:502 E Ft-ot tett ki, amit a biztosítási díjak, bankköltség és
a hatósági díj eredményezett.
Személyi jellegű ráfordítások összességében 2,7 %-kal nőtt a tervezett értékhez képest , amin
belül:
a bérköltség 5 %-kal kevesebb, amit a tervezett 13. havi bérek ki nem fizetése eredményezett,
a személyi jellegű egyéb kifizetések 579 E Ft-tal történő emelkedését a gépi szolgáltatások
által követelt gépkezelők részére kifizetett saját gk. használat, valamint a táppénz 1/3-os
része, továbbá a dolgozói állomány részére a tárgy év terhére üdülési csekk vásárlására
előirányzott 340,- E Ft összeg eredményez,
a járulékok a tervezettet 405,- E Ft-tal lépték túl, viszont az előző évihez képest alacsonyabbak.
Értékcsökkenési leírás:
Az értékcsökkenés elszámolása a tervezett értékhez képest 129 E Ft-tal, 1,3 %-kal megnőtt, amit
a tárgy év beruházásainak (mezőgazdasági gépek) aktiválása eredményezett.
Egyéb költségek:
Összegét a tárgy évben megvásárolt és még értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke,
a késedelmi kamatok és különféle ráfordítások eredményezik.
Összességében a ráfordítások is a tervhez képest 4,9 % -kal nőttek, a bevételek növekedésének összegén belül maradtak.
4.3 Eredményterv teljesítése
Üzemi terv eredménye:

A tényleges évi gazdálkodást vizsgálva a tevékenységek jellegéből adódóan az értékesítés nettó árbevétele nem tudja biztosítani, hogy a fellépő közvetlen költségeken túl fedezze a tárgyi
eszközök jelentős értékcsökkenését is.
A költségként jelentkező magas értékcsökkenés (9.912,- E Ft) kitermelése a mezőgazdasági
ágazaton belül jelenlegi termékszerkezettel, költség- és árviszonyok mellett nem lehetséges.
Az eredmény alakulása nem tette lehetővé továbbá a dolgozók részére a 13. havi bérek, valamint az ügyvezető részére közgyűlés által a korábbi években megítélt jutalom kifizetését sem.
Összességében elmondható, hogy az üzemi terv eredménye a tervezetthez képest 3.627, E Fttal növekedett, de így is a fenti okok miatt 2.281,- E Ft-tal negatív előjelű.
Pénzügyi műveletek eredménye:
A pénzügyi műveletek költségét jelentősen emelte a kölcsönök kamata, továbbá a forgóeszköz hitelek
kamatterhei, a lízingdíj felszámított kamatai, valamint a közterhek “csúsztatott “fizetésének késedelmi kamata is.
Szokásos vállalkozási eredmény:
Az értékcsökkenés figyelembe vételével, a számviteli törvény szabályai szerint meghatározott
üzemi terv eredményét tovább csökkenti a pénzügyi műveletek negatív eredménye.
Rendkívüli eredmény:
∗

A rendkívüli eredményt az elhatárolt beruházási támogatások tárgy évi értékcsökkenéssel
arányos feloldásából származó 8.184,- E Ft rendkívüli bevétel jelenti.

Adózás előtti eredmény:
A szokásos vállalkozási eredményként kiszámított veszteséget (3.626,- E Ft) a képződött
rendkívüli eredmény (8.184,- E Ft) 4.559,- E Ft adózás előtti eredményre (nyereségre) módosítja.
Adófizetési kötelezettség:
A társaságot adófizetési kötelezettség a korábbi évek elhatárolt veszteségei miatt nem terheli.
Mérleg szerinti eredmény 4.559,- E Ft nyereség lett.
4.4 Tárgyévi pénzügyi tevékenység összehasonlító bemutatása:

Ssz.

Megnevezés

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
- Mezőgazdasági alaptevékenység árbevétele
Növénytermesztés
Állattenyésztés
- Szolgáltatások árbevétele
Mezőgazdasági gépi szolgáltatás
Személyszállítás
Szálláshely-értékesítés
Járművezető-képzés
Szakmai tanfolyami képzés
Továbbszámlázott szolgáltatások

Rendezvényszervezés

Tény
2003.
37 400
7 418
4 755
2 663
26 450
15 874
2 463
2 268
3 758
1 259
539
289

Terv
2004.
40 535
9 995
6 117
1 878
32 540
14 300
2 880
3 000
6 480
5 880
-

Tény
2004.
40 826
6 279
4 799
1 480
33 355
15 454
2 130
2 117
8 519
4 665
262
208

Adatok E Ftban
% - os teljesítés
100,7
78,5
78,5
78,8
102,5
108,1
74,0
70,6
131,5
79,3
-

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.

- Kereskedelmi tevékenység
Egyéb bevételek
Aktivált saját teljesítmények
Bevételek összesen:
Anyagjellegű ráfordítások
- Anyagköltség
- Eladott áruk beszerzési értéke
- Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások
- Egyéb szolgáltatások költsége
Személyi jellegű ráfordítások
- Bérköltség (munkabérek, megbízási díjak)
- Személyi jellegű egyéb kifizetések
- Társadalombiztosítási és egészs.biz. járulék
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Ráfordítások összesen:
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos vállalkozási eredmény
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény

3 532
3 800
- 1 226
39 974
24 274
12 428
3 122
8 114
610
16 590
10 604
1 574
4 412
8 985
1 164
51 013
- 11 039

3 750
239
44 524
24 479
10 295
14 184
16 170
11 010
1 182
3 978
9 783
50 432
- 5 908

1 192
7 369
2 448
50 643
24 962
10 818
555
13 087
502
16 602
10 458
1 761
4 383
9 912
1 448
52 924
- 2 281

196,5
113,7
102,0
105,1
92,3
102,7
95,0
149,0
110,2
101,3
104,9
-

- 1 382
- 12 421
8 434
- 3 987

- 1 087
- 6 995
7 684
689

- 1 344
- 3 626
8 184
4 559

106,5
-

5. Beruházások alakulása
A tárgyévben nem került kiírásra az FVM által a “Tangazdaságok, tanüzemek” pályázati felhívása
ezért önerőből csak kisebb összegű beruházásokat tudtunk megvalósítani.
Beszerzésre került eszközök:

Megnevezés

-

1 db TACLIFT típusú homlokrakodó
1 db KULI típusú magfelszedő
1 db Hektárszámláló
1 db Bálatüske
1 db Kühne függesztett eke
1 db Függesztett permetezőgép

ÖSSZES BERUHÁZÁS

Összesen
(E Ft)

1.190
150
59
79
120
112
1.710

6. Kötelezettségek alakulása:
Kötelezettségeink (21.393,- E Ft) az előző évhez képest (19.396,- E Ft) 1.997,- E Ft-tal nőttek.

A kötelezettség növekedést ellentételezi 2.811,- E Ft követelés-növekedés, amely teljes egészében
realizálható. Továbbá a készleteknél mutatkozó 3.641,- E Ft növekmény is ellentételezi a kötelezettségeket, mert a készletek teljes mértékben eladhatóak lesznek a következő időszakban. A
kötelezettségek növekménye valamint a készletek és követelések együttes növekménye közötti
különbség 4.455,- E Ft, majd nem egyezik a mérleg szerinti eredménnyel. Ebből látható, hogy
gazdaságilag a kötelezettség növekedése a társaság számára nem hátrányos.
Hosszú lejáratú kötelezettségek:
A hosszú lejáratú kötelezettségek 4.200,- E Ft
Összetevői:
• 4.200,- E Ft Takarékszövetkezeti forgóeszköz hitel.
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Továbbra is jelentős 17.193,- E Ft
Összetevői:
• 3.000,- E Ft Nórád Megyei Önkormányzat (tulajdonos) hitel,
• 4.580,- E Ft
Szállítók,
• 1.247,- E Ft
Jövedelem elszámolási számla,
• 4.035,- E Ft
Közterhek,
• 1.200,- E Ft
Takarékszövetkezeti forgóeszköz hitel,
•
581,- E Ft
Folyószámla hitel
• 1.340,- E Ft Egyéb kötelezettségek
• 1.210,- E Ft Vevőktől kapott előleg
7. Követelések alakulása:
A tárgyévi követelések 7.836,- E Ft összeget jelentenek.
Összetevői:
• 5.355,- E Ft Vevők
• 2.087,- E Ft Földalapú támogatás
•
312,- E Ft Jövedéki adó
•
48,- E Ft ÁFA és Mvj.
•
34,- E Ft Egyéb követelés
8. Összegzés:
A társaság saját tőkéje ez évben 1.025 E Ft-ról 5.584 E Ft-ra emelkedett. A mezőgazdaság
pillanatnyi jövedelmezősége csak a támogatások teljes körű igénybevételével tartható fenn,
különben az ágazat felmerült költségeit nem tudja a jelen piaci és gazdasági környezetben
kitermelni.
A társaságnak a mezőgazdasági tevékenységet továbbiakban is végeznie kell, mert alapvető
feladata a szakképző iskola tangazdaságának működtetése és ezzel egyben a szakmai gyakorlóhelyek biztosítása.
E feladat az Alapítónak kötelező feladata lenne az általa fenntartott iskola keretein belül
történő működtetése esetében is.
A mezőgazdaság magas alapanyag igénye miatt saját pénzeszköz hiányában óhatatlan a hitelek igénybevétele, amelyhez a kapcsolódó kamatok költségfokozó hatásával számolni kell.
Ez az eredményességre negatív hatással van.
A csökkenő beruházásokat követően a társaság befektetett eszköze 55.331,- E Ft lett. A működést biztosító bevételei a mezőgazdasági tevékenységben felmerült költségekkel arányosan nem tudnak növekedni, a rendelkezésre álló állami források (pályázatok) is tovább szűkülnek.

A feladatok problémamentes, biztonságos megvalósítására az Alapító részéről pénzeszköz
átadására lenne szükség a likviditás fenntartása érdekében.
Az alapítástól eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy:
• az üzleti tervben szereplő mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó árbevételt csak az optimális feltételek teljesülése esetén lehet teljesíteni (a legutóbbi öt
évben sem a növénytermesztést meghatározó időjárási feltételek, sem a piaci környezet ezt több évben nem tette lehetővé),
• a mezőgazdasági tevékenység (“Tangazdaság”) növekvő költséghányadát csak a
támogatásokkal kiegészítve tudja ellensúlyozni a szolgáltatásokból képződött
eredmény,
• a társaság likviditását az év során termeltetési áruhitellel, vagy rövid lejáratú banki hitellel tudta csak fenntartani,
• a szakképzési hozzájárulásról szóló törvényben foglalt támogatási lehetőségeket, a
szakmai gyakorlatok kapcsán a társaság nem tudja érvényesíteni, a közhasznú társasági formára tekintettel.
Ahhoz, hogy a társaság az alapítás céljával megjelölt tevékenységét és feladatát biztonsággal
el tudja látni, szükséges, hogy az Alapító a társaság likviditását a mindenkor kívánt mértékben, “alapítói támogatással” folyamatosan biztosítsa.
Szécsény, 2005. március 23.
Petrás László
ügyvezető

Szécsényi AGRO-HELP
Mezőgazdasági Oktató, Termelő és Értékesítő
Közhasznú Társaság

Közhasznúsági jelentés
2004.

Szécsényi AGRO - HELP Kht.
3170 Szécsény, Rákóczi út 90/B.

I.
Számviteli beszámoló

II. Költségvetési támogatás felhasználása
Költségvetési támogatást a társaság 2004-ben az alábbiak szerint vett igénybe:
MEGNEVEZÉS
Nem közhasznú tevékenységre kapott támogatások:
1. Fogyasztói árkiegészítés
2. Munkatapasztalat tám. (Munkaügyi Központ)
3. Lízingdíj kamattámogatás
Összesen:
Közhasznú tevékenységre kapott támogatások:
1. Agrárfinanszírozási támogatás (kamattámogatás)
2. Földalapú növénytermesztési támogatás
3. „Biológiai alapok” pályázatos támogatása
4. Jövedéki adó visszaigénylés
Összesen:
Mind összesen:

E Ft
288
94
79
461
743
2 087
2 296
312
5 438
5 899

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Vagyon nem került felhasználásra.
IV. Cél szerinti juttatások felhasználása
Cél szerinti juttatást a társaság nem kapott.
V. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból kapott támogatások
VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege
- Ügyvezető: 2004-ben munkabéren kívül a 2000. üzleti évre megállapított jutalom pénzöszszegét 280.000,- Ft összeget vette fel, más juttatásban nem részesült. Még a közgyűlés által
megszavazott előző két évi jutalmat forráshiány miatt nem vette fel.
- Felügyelő bizottság elnöke és tagjai : 2004. évben juttatásban nem részesültek.
VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
A 2004. évben társaságunk által végzett közhasznú tevékenységek a tanfolyami oktatás, valamint
a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tangazdaságának működtetése volt.
A közhasznú tevékenység bevétele 35.796,- E Ft, amely a teljes bevételnek, 59.215,- E Ft-nak a
60,45 %-a volt.

1. A szántóterület mezőgazdasági munkáinak szervezése, bonyolítása
Szántóföldi művelést 76,16 ha területen végeztünk, melyből 52,70 ha-on GOFR (gabona, olajos,
fehérje és rost) növényeket termesztettünk, 1, 20 ha-on burgonyát és 22,26 ha területet pihentettünk.
Termelt GOFR növények: kukorica, napraforgó és őszi búza.
Átlagos terméshozamok alakulása a megyei átlaghoz viszonyítva:
Megnevezés
Napraforgó
Kukorica
Burgonya
Őszi búza

Megyei átlag
(kg/ha)
2 280
5 179
17 820
4 490

Elért átlag
(kg/ha)
2 223
8 426
18 803
4 154

%-os teljesítés
97,5
162,7
105,5
92,5

A termelési évet térség csapadékos időjárási viszonyainak köszönhetően a hozamok tekintetében a tervhez képest nem jól zártuk, a megye átlaghozamait őszibúza és napraforgó esetében
nem tudtuk elérni, viszont kukoricával túlteljesítettük.
A termények értékesítését ez évben a magas minőségi követelmények mellett alacsony felvásárlási árak jellemezték.
Növénytermesztés értékesített terményei éves nettó árbevételének (E Ft):
Megnevezés
Burgonya

2004. évi terv
650

Kukorica

2 701

Napraforgó
Őszibúza

763
2 003

Szalmabála
Összesen:

6 117

2004. évi tény
113
547*
1 073
1 211*
792
2 060
761
1 078*
4 799
2 836*

%-os teljesítés
101,6
84,6
103,8
78,5
124,8*

* raktári készletben nyilvántartott termény értéke
A fentieket figyelembe véve a növénytermesztésnél az értékesítés nettó árbevétele ugyan 78,5%ban teljesült, de a raktárkészleten maradt terményekkel együtt magasabb az előállított össztermék nettó értéke 24,8%-kal.
Igénybe vettük a rendelkezésre álló agrár-támogatásokat:
S.sz.
Megnevezés
Tám. összege (E Ft)
1.
FVM-től az agrárfinanszírozási támogatás - előrehozott terü743,letalapú növénytermesztési támogatását, tőkepótló hitel kamattámogatás 2.
Vám- és Pénzügyőrségtől a jövedéki adó visszaigénylés
312,3.
Gépvásárlási lízingdíj kamattámogatás
79,4.
“Biológiai alapok” pályázatos támogatás
2 296,5.
Jövedelempótló – EU-s és nemzeti – támogatás
2 087,Összesen:
5 517,-

Az őszi munkákat a technológiáknak megfelelően elvégeztük.
A szántóterület biztosította a szakképző iskola gépüzemeltetési és növénytermesztés technológiai
gyakorlatainak színhelyét, valamint szolgálta a gazdák részére szervezett szakmai bemutatókat
is.
2004-ben elnyertük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása
alapján a „BEMUTATÓ ÜZEM 2004.” elismerő címet.
Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, bemutatók megtartása
A szántóföldi növénytermesztésben továbbra is jelentős hangsúlyt kapott a fajta- és növényvédelmi-technológia bemutatás.
Burgonyában az AGRICO Magyarország Kft. 20 fajtából álló sora került elültetésre, melynek
bemutatására júniusban került sor.
Kukorica fajtakísérletet is megvalósítottuk, elvetésre került a PIONEER HI-BRED Magyarország Rt. hibrid sorából 13 db, a K.u.K.’95 Kft. hibrid sorából 19 db és a SYNGENTA hibrid sorából 4 db. A betakarítással egybekötött bemutatóra októberben került sor.
Burgonyában és kukoricában növényvédelmi technológiák beállítását és bemutatását végeztük,
amelyben DuPont Moagyarország Kft. és a SYNGENTA cégek vettek részt.
A megszervezett bemutatón az érintett cégek képviselőin kívül megjelentek a helyi középiskola
szaktanárai, tanulói és a környező települések gazdálkodói is. A terméseredmények kiértékelésével, feldolgozásával, valamint azok gazdákkal való megismertetésével, valamint a térség ajánlati
fajtalistájának összeállításával kapcsolatosan felmerült költségek finanszírozására a “Biológiai
alapok” pályázaton nyert támogatás szolgált.
Állattartó telep üzemeltetése
A Szécsény 016. hrsz-ú külterületi ingatlanon (Ancsa – major) elhelyezkedő állattartó telep
munkáinak végzése az üzemeltető a Lipthay B. Mezőgazdasági Szakképző Iskola finanszírozásával valósult meg.
Az 1. istállóban szünetelt az állattenyésztési termelési tevékenység, annak veszteségei miatt.
A telep kis méreténél fogva, a magas Input és az alacsony Output árak miatt nem képes biztosítani önmaga fenntartását, az esetleges termelési feladatok beindításához további támogatást igényel.
A lovak gondozását továbbra is bérmunkában végezzük, takarmányozási költségeit is az intézmény viselte.
2. Oktatás
Autósiskola működtetése
Felnőttképzési nyilvántartási számunk:

12 – 0164 – 04

Nyilvántartásba vétel lejárta:

2008. 03. 10.

A járművezető-képzés keretében mezőgazdasági vontató (“T” traktor) járműkategóriában elsősorban a szakképző iskola tanulóinak szerveztük, a tanterv által elõírt kötelezõ képzést.
Személygépkocsi (“B”) kategóriában a tanfolyami képzés a városra és térségére terjed ki. Ez évben a beiskolázottak száma jelentősen növekedett az előző évihez képest, amit a beiskolázási adatok is egyértelműen alátámasztanak. A járművezetés gyakorlati oktatását két oktató autóval végeztük.
A gyakorlati képzéshez szükséges tanpályához területet a MÁV-tól béreljük.
A tanfolyamokra beiskolázottak száma:
∗ "B" kategóriában 10 tanfolyamra 155 fő

Gyakorlati vizsgát tett tanulók száma:
∗ "B" kategóriában 111 fő
∗ „T” kategóriában 14 fő
A jármûvezetõ-képzõ iskola iskolavezetõi feladatait is az ügyvezetõ látja el 1999. szeptember 1tõl.
A vezetés oktatása a két fő gyakorlati szakoktató tulajdonában lévő Suzuki típusú gépkocsival
történt.
Az éves árbevétel a tervhez képest több mint 2. 000,- E Ft összeggel növekedett, ami 31,5 %-os
emelkedést mutat.
Tanfolyami oktatás szervezése
• 33 6203 02 OKJ számú vadász, vadtenyésztő tanfolyam:
- 14 fő került beiskolázásra 2004-ben, akik várhatóan 2005. év végén tesznek szakképesítő
vizsgát.
A képzés a mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti és Vadgazdálkodási Középiskola kihelyezett
tanfolyamaként valósult meg.
• 33 4641 01 OKJ számú számítógép - kezelő tanfolyam:
- nem került sor új csoport beiskolázására,
- 13 fő tett szakképesítő vizsgát az előző évben beiskolázottak közül.
• 52 4641 03 OKJ számú szovftverüzemeltető tanfolyam:
- 14 fő került beiskolázására, szakképesítő vizsgára 2005-ben kerül sor,
• 31 6280 10 OKJ számú mezőgazdasági gépkezelő (traktor) tanfolyam:
- beiskolázásra került 2 tanfolyamra 13 és 25 fő
- 13 fő tett szakképesítő vizsgát, 25 fő 2005-ben vizsgázik
• 31 6280 10 OKJ számú mezőgazdasági gépkezelő (önjáró betakarítógép) tanfolyam:
- beiskolázásra került és vizsgát tett 15 fő
• 31 6262 01 OKJ számú fakitermelő tanfolyam:
- beiskolázásra került 2 tanfolyamon 39 fő, szakképesítő vizsgára 2005-ben kerül sor,
• 21 6280 02 OKJ számú motorfűrész-kezelő tanfolyam:
- a Nógrád Megyei TIT megbízásából 14 fő részére bonyolítottunk képzést, melyhez 2 fő
saját beiskolázás is szerepelt és tettek szakképesítő vizsgát,
- 18 fővel indítottunk képzést a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola megbízásából, akik 2005-ben tesznek szakképesítő vizsgát
Az év során összesen 167 fő tanuló képzésével kapcsolatos szervező, oktató munkát végeztünk.
Az OKJ-s szakképesítéseket nyújtó tanfolyamaink árbevétele 1.215,- E Ft-tal a tervezett összeg
alatt maradt.
Szécsény, 2005. március 23.

Petrás László
ügyvezető

