
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.06.13 17:39:00

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 1 0 0 0 4 2 5 2 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.21



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 7 2 Budapest

Rákóczi út

18.

    

0 1 0 1 0 0 0 4 2 5 2

0 1 P k 0 6 1 3 9 8 1 9 9 3 5 0

1 8 0 5 2 8 5 1 2 4 2

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

Budapest, 2 0 1 8 0 5 2 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.21



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

517 551 650 392

10 352 8 265

387 745 493 736

119 454 148 391

1 128 940 1 133 000

0

18 805 26 915

800 000 0

310 135 1 106 085

11 389 6 968

1 657 880 1 790 360

1 515 238 1 604 215

10 000 10 000

21 373 12 014

1 145 300 1 155 587

337 637 432 846

-13 918 -23 237

14 846 17 005

43 920 43 920

53 508 62 318

45 100 42 263

8 408 20 055

45 214 79 907

1 657 880 1 790 360

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.21



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

8 343 6 008 16 696 18 933 25 039 24 941

5 265 0 5 265 0

145 135 188 459 145 135 188 459

142 266 184 876 142 266 184 876

125 125

9 935 13 137 9 935 13 137

168 678 207 604 16 696 18 933 185 374 226 537

168 678 207 604 168 678 207 604

65 965 83 656 1 850 1 928 67 815 85 584

108 477 137 675 108 477 137 675

22 523 24 797 22 523 24 797

7 266 8 556 7 266 8 556

725 795 0 725 795

163 159 163 159

182 596 230 841 1 850 1 928 184 446 232 769

182 596 230 841 182 596 230 841

-13 918 -23 237 14 846 17 005 928 -6 232

-13 918 -23 237 14 846 17 005 928 -6 232

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.21



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

3 915 17 895 3 915 17 895

132 889 140 272 132 889 140 272

515 5 391 515 5 391

4 934 21 193 4 934 21 193

125 125

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 7 2 Budapest

Rákóczi út

18.

    

0 1 P k 0 6 1 3 9 8 1 9 9 3 5 0

0 1 0 1 0 0 0 4 2 5 2

1 8 0 5 2 8 5 1 2 4 2

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

gazdaságfejlesztés és-szervezés

Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja

mikro, kis-és középvállalkozások, budapesti MKKV-k

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Kuratórium és FB tagok 22 523 24 797

22 523 24 797

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

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 Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

185 374 226 537

515 5 391

184 859 221 146

184 446 232 769

108 477 137 675

182 596 230 841

928 -6 232

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

FPH058/745-06/2017 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében

Budapest Főváros Önkormányzata

2017.04.01-2018.03.31

123 000

13 927

13 927

0

9 383

4 544

13 927

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

FPH058/1633-7/2018 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében

Budapest Főváros Önkormányzata

2018.04.01 - 2019.03.31

159 000

121 917

121 917

159 000

90 490

31 427

121 917

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

FPH058/1633-14/2018 Beruházási célú támogatás

Budapest Főváros Önkormányzata

2018.09.01-2018.12.31

13 500

13 500

13 500

13 500

0

13 500

13 500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

KKM/5229-1/2018/Adm. EYES-Emering Young EntrepreneurS - V4 EYES 2.0 start-up tanulmányutak

Külgazdasági és Külügyminisztérium

2018.03.01 - 2018.06.30

915

915

915

915

915

915

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

ED 18-1-2018-0010 Magyar startup megjelenések támogatása a Ruhr Summiton. a Web Summiton és a  4YFN kiállításon

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2018.09.15 - 2019.03.31

17 610

14 734

14 734

17 610

14 734

14 734

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Startupok éjszakája c.rendezvény lebonyolítása

Innonich Group Zrt.

2018.11.13 - 2018.11.30

125

125

125

125

125

125

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

56/2018 (05.09) Nemzetközi startup verseny és díjkiosztó konferencia támogatása

Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány

2017.12.13 - 2018.06.30

2 253

2 253

2 247

2 253

2 247

2 247

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Erasmus +EuroSTART Projekt

European Comission Erasmus+

2017.11.01 - 2019.12.31. 

8 149

3 166

3 166

2 310

856

3 166

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

SKHU/1601/4.1/103 EYES - Emerging Young EntrepreneurS

European Regional Development Fund

2017.09.01 - 2019.04.30

39 714

16 930

16 930

16 930

11 733

5 197

16 930

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

21720313 EYES 2.0

International Visegrad Fund

2017.11.15 - 2018.12.31.

5 893

4 180

4 180

4 708

1 140

3 040

4 180

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

727812 - ESIL Projekt

European Business and Innovation Centre Network

2018.07.01 - 2019.12.31.

3 875

2 247

2 247

2 225

554

1 693

2 247

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.13 17.51.22
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PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés.pdf



Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest, Galagonya u.5.

Könywizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002158

FüGGETLEN KöI\IyWIZSGÁLóI rrr,nNrn s

A BudapestiYállalkozásfejlesztési KözalapíWany alapitői és vezető tisztségviselőirészére

Vélemény

Elvégeáük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi űt I7.,
nyilvántartási száma: 4252) a továbbiakban: ,,KözalapíNány" 2018. évi egyszenísített éves beszámolójának
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018, december 3l-i fordulónapra elkészített
mérlegből - melyben az eszközök és a források egyező végösszege: 1 790 360 E Ft, a saját tőke összege
l 604 215 E F't; a tárgyévi eredmény: - 6232 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttalvégződő üzleti
évre vonatkozó eredmény- kimutatásból, valamint a számviteli politikajelentős elemeinek összefoglalását is
tartalmaző kiegészítő mellékletbő 1 áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízhatő és valós képet ad a
Közalapifuány 20l8. 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. torvénnyel összhangban (a továbbiakban: ,,számviteli törvény").

A vélemény alapja

könl.wizsgálatunkat a Magyar Nemzeti könywizsgálati standardokkal össáangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk ,,A könywi zsgálő felelőssége az
egyszenísitett éves beszámoló könyvvizsgálatáért" szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk a
Közalapitványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara ,,A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairől és a fegyelmi eljárásról szóló
szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok
Testülete által kiadott Könyvvizsgálók Etikai Kódexében (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint, és
megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésünk, hogy az
általunk megs%erzetl könyvvizsgálatibizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk aKözalapítvány 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a
közhasznúsági mellékletnek a 35Ől20I1. Korm. rendeletben foglaltak előírásaival összhangban történő
elkészítéséért. A jelentésünk ,,Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott
véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem
bocsátunk ki semmi lyen formáj ú bizonyo s ságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a
közhasznúsági melléklet átolvasása, és ennek során annak mérlegelése, hogy aközhasznűsági mellékletben
foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszenísített éves beszámolónak, illetve a
könyvvizsgálat során szerzelt ismereteinknek, továbbá űa tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást
taríalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a közhasznúsági
melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, akkor kötelességünk erről és a hibás állitás jellegéről jelentést
tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolón ak a számviteli törvénnyel összhangban történó és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek taft ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért,hogy felmérje aKözalapifuánynak
a váIlalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
éves beszámoló összeáll ításáért. A vezetésnek a vállalko zás fo|5tatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek

az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondő tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbizott személyek felelősek
a Kö zalapitv ány p énzü gyi b e számo l ás i fo lyam atának fe lü gye l etéért.
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A könywizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló könpvizsgá|atáért

A könyvvizsgálat során célunk az,hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás ál|itást, valamint az,hogy
ennek alapján a véleményünket tartalmazó fiiggetlen könywizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő
bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal összhangban elvégzett könywizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás
állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszení lehet az
avárakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített
éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizs gálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá:
. Azonosíüuk és felmérlük az egyszerűsített éves beszrámoló akár csalásbő]', akár hibából eredő lényeges

hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könywizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a
véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának akockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását

. Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából relevans belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzinkmeg, amelyekazadottkörülmények között megfelelőek, de nem
azért,hogy aKözalapítvány belső kontrolljanak hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

. Ertékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készitett
számviteli becslések és kapcsolód ő kőzzétételek észszerűségét,

. követkeáetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részérőI a vál]ralkozás folytatásának elvén
alapuló eryszenisített éves beszámoló összeállítása, valamint d|l:a$szarzatt könyvvizsgálatibizonyiíék
alapján anől, hogy fennáll-e lényeges bizonltalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Közalapítvány vállalkozás folytatására való
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn,
fiiggetlen könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha aközzétételek e tekintetben nem megfelelőek,
minősíterrTínk kell véleményünket. Követkeáetéseink a fiiggetlen könywizsgálói jelentésünk dátumáig
megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt,hogy aKözalapifuány nem tudja a vállalkozást folytatni.

. Ertékeljik az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleérlve a
kiegészítő mellékletben tett kőzzétételeket, valamint értékeljük azt is, bogy az éves beszámolóban
teljesül-e azalapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

. A vezetés tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könywizsgálat tewezeít hatókörét és

ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve aKözalapitvány által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosítottjelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019, május 23.

:!
.I

Audit Network l-{trllgary Kfi.
Dr. Lukács János ügyvezeíő igazgaíő
MKVK nyilvántartási szám: 002l58

l036 Budapest, Galagonya u, 5,

./ ö /)|'.-/-
Dr. Lukács Saáos

Kamarai tag könyvvi zsgálő
MKVK tagsági szám: 003567
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A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY  
2018. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉNEK RÉSZLETES SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE 

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a 
budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre még 1993-ban.A Közalapítvány által 
ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell 
gondoskodni. 
A Közalapítvány küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, induló vagy már működő mikro-, kis- 
és középvállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi 
munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez. 
A Közalapítvány elmúlt években megújított tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és 
a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, 
amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak – 
mikrohitelprogramokat – és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat – képzés, tanácsadás, 
információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb. – mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságszervezés és –fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   
A 2012. január 1. napjától hatályos az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatálya kiterjed Közalapítványunkra. A 
törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban 
megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéséhez. 
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. 
szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi 
Bíróság 1999. október 13-i végzése óta a Közalapítvány közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Törvényszék 
2015. október 9-i végzése szerint a Közalapítvány megfelel az Ectv. VII. fejezetében meghatározott feltételeknek. 
A BVK tevékenységét meghatározó jogszabályok: 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
bekezdés 15. 

Definiálja, hogy a BVK által ellátott közfeladatról, mely a gazdaságszervezés és 
-fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok, a fővárosi önkormányzatnak 
kell kötelezően gondoskodnia. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 

A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan 
tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését 
közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 
 

1. A szervezet azonosító adatai 
név: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 18. 
bejegyző határozat száma: 01-PK-061398/1993/50 
nyilvántartási szám: 4252 
szervezet adószáma: 18052851-2-42 
képviselő neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária 
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A hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény2. § (1) bekezdés 
f.) pontja 

A törvény hatálya nem terjed ki a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére, 
valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok 
mikrohitelezési tevékenységére. 

A kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a 

E törvény határozza meg a kis- és középvállalkozások fogalmát, ebből 
következik, hogy a jogszabály ezen rendelkezése határozza meg azon 
területeket, amelyek keretében a közalapítványunk céljait megvalósítja, a kis- 
és középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt. 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a 
csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról 

A csekély összegű, de minimis támogatások alkalmazásáról szóló 
1407/2013/EU bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal 
kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely 
ilyen támogatásban nem részesíthető. 

3.3 A közhasznú tevékenység célcsoportja: 
A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a mikro-, kis- és középvállalkozások, ezen belül elsődlegesen a 
budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások.  
A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját a különösen a méretük, az igényelt hitelösszeg nagysága vagy 
egyéb ok miatt a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységén és gyakorlatán kívül eső mikrovállalkozások 
jelentik.  
Azon projektjeink, ahol Magyarországot képviseljük, nem csak a fővárosi KKV-k számára nyitottak. 

 
3.4 A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
A 2018-as évben a BVK által szervezett rendezvényeken közel 2.000 fő vett részt, meghívott előadókként több száz 
fős eseményeken szerepeltünk. Személyes tanácsadást a BVK székhelyén közel 170 esetben, a különböző 
rendezvények, fesztiválok keretében közel 1.000 fő részére tartottunk. 

A BVK tevékenységéből részesülők számát tovább sikerült bővítenünk a szervezet online kommunikációs 
csatornáinak folyamatos, intenzív működtetésével. A Közalapítvány honlapjait több mint 194.000 alkalommal 
keresték fel a 2018. évben. Közösségi média oldalainkkal 320.000 főt értünk el, a Közalapítvány által indított, 
vállalkozóknak szóló e-mail hírlevélnek pedig több, mint 3.000 rendszeres olvasója van. 

3.5 A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
2015. június 23-án Budapest Főváros Közgyűlése elfogadta Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési 
Stratégiáját (2015-2021), amely a fővárosi önkormányzat ezen feladata megvalósításának alapja. A Stratégiában 
nevesített 51 intézkedésből 4 program a BVK koordinációjában valósul meg. Ezek: 

- Vállalkozói Információs Központ kialakítása (1.1. intézkedés),  
- Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása (2.3. intézkedés), 
- Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása (2.1. intézkedés), 
- valamint a BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése (3.4. intézkedés). 

 
A BVK a Főváros Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának 2017. július 1. – 2018. június 30. 
időszakra szóló akciótervéhez 11 programot nyújtott be, 2018. július 1. és 2019. június 30. időszakra szóló 
akciótervéhez pedig 17programot nyújtott be a fenti 4 intézkedéshez kapcsolódva. 

A Vállalkozói Információs Központ felállításával a Stratégia a vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek 
csökkentéséhez kíván hozzájárulni, melynek egyik eleme a vállalkozáshoz szükséges információk elérésének 
megkönnyítése, tekintettel arra, hogy a vállalkozói felmérések szerint a szabályozásokkal kapcsolatos információk 
megszerzése teszi ki a vállalkozások adminisztratív terheinek legnagyobb részét.  
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A Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakításának Stratégiabeli célja a vállalkozások, 
vállalkozásfejlesztési szervezetek működését segítő tudáselemek, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, 
terjesztésének támogatása, mind a fővárosi vállalkozók, mind a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek 
felé. A Stratégia szerint a jó gyakorlatok összegyűjtésével és közreadásával jelentősen előmozdítható a 
gazdaságfejlesztéssel foglalkozó intézményrendszer hatékonysága. A Tudásközpont működése workshopok, 
konferenciák, képzések szervezésén, kutatások és elemzések összegyűjtésén alapszik. A Stratégia előírása szerint 
a projekt a BVK szervezeti keretében valósul meg. 

A BVK 2017. márciusában az üzleti innováció, illetve a startupok területén végzett tevékenységéért, programjaiért 
elnyerte az EU Business Innovation Centre címet, az Unió e területen elérhető legmagasabb szintű minősítését. A 
BVK a minősítés megszerzése után a minősítési eljárást lefolytató European BIC Network (EBN) döntéshozó 
testületébe is be tudott kerülni, így három éven keresztül a BVK képviseli Magyarországot az Európai Bizottság 
Üzleti és Innovációs Hálózatának igazgatóságában, így 2018-ban is aktív tagja tudott maradni a szervezetnek. 

A BVK induló és működő vállalkozásoknak szóló BVK Smart programja keretében – mely a Díj az Európai 
Vállalkozások Ösztönzéséért 2016 (European Enterprise PromotionAward- EEPA) nemzeti fordulójának nyertese 
– 2018-ban is vállalkozói kompetencia központot működtetett, amely térítésmentesen áll a vállalkozók 
rendelkezésére. Saját székhelyén, ill. kihelyezett BVK Smart Pontokban rendszeresen rendezvényeket 
(konferenciákat, műhelymunkákat, előadásokat, kapcsolatépítő eseményeket stb.) szervezett, jó gyakorlatokat, 
vállalkozói sikertörténeteket mutatott be, közösséget épített, vállalkozásfejlesztési egyéni és kiscsoportos 
tanácsadásokat, mentorálásttartott. Rendszeresen szervezett startup és egyéb vállalkozói versenyeket, 
nemzetközi megjelenési lehetőségekkel a díjazottak számára. 

A BVK Startup Budapest Programja lett 2018-ban aEuropean Enterprise PromotionAward (EEPA)nemzeti 
nyertese, így már a Főváros két legjelentősebb innovatív vállalkozásfejlesztési programja részesülhetett az unió e 
területen elérhető legrangosabb elismerésében. Ez a díj azt jelenti, hogy Budapestnek immár európai szinten is 
jegyzett, kiváló minőségű programjai vannak az kkv-k üzleti innovációjának erősítésre, amelyek által a főváros 
gazdasága még versenyképesebbé válik. 

A BVK Startup Budapest Programja keretében a 2018-as évben is rendszeresen szervezett olyan programokat, 
melyeken bemutatta a budapesti startup ökoszisztémát helyi, országos és nemzetközi szinten. Fogadta az 
érdeklődő delegációkat, startup-menedzsereket, befektetőket. Megjelenési és kapcsolatépítési lehetőséget 
biztosított kiemelkedő budapesti startupoknak a testvérvárosok világszínvonalú rendezvényein, fesztiváljain, 
konferenciáin. Együttműködött a testvérvárosokban működő magyarországi nagykövetségekkel, 
főkonzulátusokkal, konzulátusokkal és kapcsolatot tartott a testvérvárosok önkormányzati vagy 
önkormányzatokhoz kötődő szereplőivel, erősítve ezzel Budapest városdiplomáciai és testvérvárosi 
kapcsolataiban a gazdasági területet. 2018 év végéig 32 delegációban 141 startup vállalkozás mutatkozhatott be 
külföldön, Budapest testvérvárosainak és együttműködő városainak világviszonylatban is kiemelkedő innovációs 
konferenciáin, fesztiváljain, valamint kifejezetten a magyar startupok bemutatására szervezett rendezvényein. 

A BVK megpályázta az unió StartUp Europe Award (SEUA) díját a Best Public 
AdministrationforStartupskategóriájában, amit2018-ban Budapest megnyert. 

A StartUp Europe Díjjal az Európai Bizottság az unió legjobb startupjait, s a közigazgatások startup ökoszisztéma 
fejlesztése terén tett erőfeszítéseit díjazza. A Legjobb Közigazgatás Díjkategóriában legjobb startup ösztönző 
programmal és szolgáltatással rendelkező városokat ismeri el. Budapest díjazásával a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) eredményeit értékelték. 
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Előttünk eddig az unió városai közül egy kapott ilyen díjat: Lisszabon. Lisszabon több, mint 25 éve testvérvárosa 
Budapestnek.A díj történetében második alkalommal ítélték oda e speciális kategóriát, így kijelenthető, hogy 
Brüsszel is elismerte, hogy az unió városai közül 2018-ban Budapest közigazgatása a legjobb a startupok 
számára. 

A 2018-as év kiemelt eseményei: 
 A 2018. évben egy Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórumot rendezett a BVK: 2018. március 6-án a 

Bálnában megrendezett Versenyképesség, nők, innováció - Budapest Nő konferencia című rendezvény 
fókuszában a budapesti 40 év alatti fiatal, innovatív, önfoglalkoztató vállalkozónők álltak. A rendezvény 
fővédnökei Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Tarlós István Budapest Főváros főpolgármestere 
volt.  

 A 2017. évben indította el Startup Budapest Fórum sorozatát a Közalapítvány. A Startup Budapest Tavasz 
rendezvénysorozat részeként, 2018. március 28-án rendezte meg a III. Startup Budapest Fórumot a BVK 
Startup Budapest Programja keretében, valamint a think.BDPST nemzetközi konferencia 
kísérőrendezvényeként a Bálna Budapest rendezvényközpontban. A rendezvény fővédnöke Tarlós István 
Budapest Főváros főpolgármestere volt. A rendezvényen vették át okleveleiket a BVK 7. Be Smartstartup 
és a magyar V4 elnökség hivatalos szakmai programjának részeként rendezett V4 EYES 2.0 versenyeinek 
nyertesei.  

 Startup Expo a think.BDPST nemzetközi konferencia kísérőrendezvényeként 2018. március 29.: kiállítás 
és pitch session keretében mutatkoztak be a BVK 7. BE SMART startup versenyén, a jövő közlekedése, 
szállítás és mobilitás témában díjat nyert startupok. 

 BVK Smart Hetek a Bálnában: 2018. január-júniusban, majd szeptember-novemberben a Budapest Bálna 
rendezvényközpontba költözött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Smart Pontja. A BVK 
Smart Hetek ideje alatt ingyenes szakmai előadásokon, workshopokon és startup rendezvényeken 
vehettek részt a fővárosi vállalkozók, startupperek és a vállalkozás indítását tervezők. A 
rendezvénysorozat fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere volt. 

 Programok a 29. Bálványosi Szabadegyetemen: 2018-ban a Közalapítvány három kerekasztal-
beszélgetés megszervezésére kapott lehetőséget a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Budapest és a 
kerületek fejlődéséről, a gazdaságfejlesztés eredményeiről és további lehetőségeiről szólt a 
Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés Budapesten című kerekasztal beszélgetés, mellyel a BVK 
megnyitotta a gazdasági programoknak helyet adó Wekerle-Mikó sátor programjait. 
Innováció és Versenyképesség című, kerekasztal- beszélgetésen a fővárosi innovációs ökoszisztéma 
szereplői osztották meg gondolataikat arról, hogyan tudják segíteni az innovatív ötletek megvalósulását, 
gazdasági hasznosulását, a startup vállalkozások alapítását és fejlődését. Záró eseményként a Budapest 
Nő című kerekasztal beszélgetés résztvevői jó gyakorlatokat osztottak meg a közönséggel a nők szerepéről 
a vezetésben, fejlesztésben ésa rugalmas, családbarát foglalkoztatás elterjesztésében.  

 Negyedik alkalommal rendezte meg a Startupok Éjszakáját - a fővárosi startup ökoszisztéma prominens 
szereplőit felvonultató rendezvényét - a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány a Bálnában 2018. 
november 27-én. A Tarlós István főpolgármester és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
fővédnöksége alatt zajló eseményre több mint 800-an regisztráltak, 10 országból jöttek a résztvevők, 
több, mint 50 kiállítóval találkozhattak az érdeklődők. A kiállítók között megtalálhatóak voltak a magyar 
startup világhoz kötődő fővárosi, országos és nemzetközi programok, egyetemi innovációs központok, 
inkubátorok, valamint startupok. A 2018-ban elsőként Székelyudvarhelyen megrendezett „Be Smart 
Székelyföld” verseny nyertese is részvételt nyert a programra. 
 

A BVK a 2018-as évben két startup versenyt rendezett, melynek nyertesei hat budapesti delegáció keretében 
mutatkozhattak be külföldön: 

 7. Be Smart verseny a BVK, Magyarország Lisszaboni Nagykövetsége és az Antall József Tudásközpont 
közös rendezésében. A kiválasztott legígéretesebb startupok képviselői a lisszaboni Be Smart! Hungarian 
Startup Event elnevezésű rendezvényen, a think.BDPST side eventjeiként rendezett Rheinland Pitchon 
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Danube rendezvényen és a Startup Expon, a V4 EYES 2.0 nemzetközi startup versenyen és konferencián, 
a santanderi és madridi smart city konferenciákon, a dublini Futurescope és Tech Connect expokon, 
valamint az EBN kongresszus side eventjeként megrendezendő  Startup Expon mutatkozhattak be. 
 

 8. Be Smart verseny 2018. őszén. A kiválasztott startupok bemutatkozhattak többek között a lisszaboni 
Web Summiton, a bohumi Ruhr Summiton, a Startupok Éjszakáján 2018. novemberében, valamint a 
barcelonai Mobile Wolrd Congress side eventjeként megrendezendő 4YFN startup kiállításon 2019 
februárjában. 
 

A sikeres V4-es „EYES - Emerging Young EntrepreneurS” projektjének folytatásaként a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2017-ben ismét sikeresen pályázott a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz V4 EYES 
2.0 elnevezésű projektjével, melynek célja a startupokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok, jógyakorlatok 
megosztása, valamint egy nemzetközi startup verseny lebonyolítása. A projekt megvalósítási időszaka: 
2017.11.15. – 2018.12.31. A 2018. évben sikeresen lezárult a projekt. 
 
A BVK által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében elnyert, 
SKHU/1601/4.1/103 regisztrációs számon futó „EYES - Emerging Young EntrepreneurS – Developing 
Entrepreneurial Spirit in Slovakia and Hungary” című projekt célja a határon átnyúló együttműködés erősítése a 
partnerintézmények között, és a rendelkezésre álló, startupokat fejlesztő szolgáltatások népszerűsítése, jó 
gyakorlatok megosztása és egy innovatív üzletfejlesztési modell megvalósítása.  A projekt megvalósítási időszaka: 
2017.09.01. – 2019.04.30. A BVK a projektben konzorciumvezető, valamint a projekt szakmai megvalósításában is 
résztvevő partner.  
 
A BVK egyetlen hazai partnerként részt vesz az Erasmus+StrategicPartnershipégisze alatt elnyert „EuroSTART” 
projektben. A projekt célja, hogy együttműködést eszközöljön az innováció és a jó gyakorlatok megosztása terén, 
a partnerek közötti stratégiai partnerség keretében. A projekt egy nyitott, innovatív oktatási metódust kíván 
népszerűsíteni - tréninget a fiataloknak, start-upoknak -, amely a digitalizációs követelményeknek is megfelel. A 
projektben a BVK a kommunikációs és disszeminációs tevékenységeket is koordinálja egyéb szakmai feladatok 
mellett. A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01 – 2019.12.31. 
 
A BVK az Early StageInvesting Launchpad (ESIL) projektben is aktívan részt vesz. Az ESIL projekt egy EU-s 
keretprogram az Európában működő, korai fázisú befektetők tevékenységének elősegítésére. Hozzájárul az üzleti 
angyal típusú befektetések elterjedéséhez a piaci  akadályok lebontásával és a főbb ágazati szereplők 
(vállalkozások, a hagyományostól eltérő, korai fázisú és a közösségi finanszírozásban érdekelt befektetők, stb.) 
aktív bevonásával. A maximális eredmények biztosítására az ESIL projekt minden érintett befektető számára nyújt 
célzott intézkedéseket, eszközöket és szakértői segítséget, függetlenül e befektetők tapasztalataitól, fejlettségi 
szintjétől. Így a figyelemfelkeltéstől egészen a konkrét befektetési ügyletekig terjed a helyi és nemzetközi 
beruházási kapacitások növelését célzó projektben nyújtott szolgáltatások köre. Az ESIL projektben a 
legkorszerűbb és a legmagasabb technológiát képviselő online információs eszközök és platformok alkalmazása 
mellett meghitt légkörű eseményekre is sor kerül, melyek lehetőséget teremtenek a legsikeresebb üzleti angyalok 
és a helyi befektető-jelöltek közötti informális szakmai tapasztalatcserére a kevésbé fejlett üzleti angyal 
ökoszisztémával rendelkező országokban. Az ESIL projekt - a konzorciumi partnerek sokszínűségének 
köszönhetően - különböző (profitorientált és non-profit, hagyományos és formabontó stb.) közösségeket és 
szereplőket céloz meg, és ösztönzi közöttük a kölcsönös előnyökre és megértésre alapozó, a lehetőségeket 
szélesítő együttműködést. 
 
A BVK a 2018-as évben folytatta a már korábban megkezdett kapcsolatépítést, együttműködéseket mind hazai, 
mind nemzetközi szervezetekkel. Országos lefedettségű ágazati és szakértői kapcsolatrendszerrel rendelkezik, 
számos fővárosi és állami, gazdaságfejlesztésben és munkahelyteremtésben érintett intézménnyel, szakmai 
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szervezettel, civil szervezettel és szakértőkkel működik együtt. Jelenleg közel 30 hazai intézménnyel, szakmai 
szervezettel van élő, rendszeres kapcsolata a Közalapítványnak. 

A BVK folytatta együttműködését a Rákosmente, Újbuda és Józsefváros Önkormányzatával, továbbá a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamarával. Közös rendezvények szervezésére, egymás rendezvényein információ 
megosztásra és tapasztalatcserére került sor az év során több alkalommal is a partnerek között.  
 
2018. március 7-én sor került a Budapesti Gazdasági Egyetem és a BVK közötti együttműködési szerződés 
aláírására, s ezáltal a Semmelweis Egyetemmel együtt már két jelentős fővárosi felsőoktatási intézménnyel van 
élő, írásos együttműködésünk. A felek célja, hogy együttműködésük nyomán versenyképesebb, hatékonyabb, 
tudáson és innováción alapuló gazdasági élet fejlődjön ki a Fővárosban. 
 
A BVK a 2018. évben is folyamatosan fejlesztette partneri kapcsolatai körét Európa és a világ vállalkozásfejlesztési 
és a vállalkozásfejlesztésben közvetve érdekelt szervezeteivel, intézményeivel, hálózataival, számos 
nagykövetségünkkel, főkonzulátusunkkal, konzulátusunkkal. 

2018. február 27-március 1. között a BVK két munkatársa részt vett a 4YFN (4 Years from Now) kiállításon, mely a 
barcelonai Mobile World Congress egyik kísérő rendezvényeként a világ leggyorsabban növekvő digitális startup 
eseménye és egyben a mobiliparág ilyen jellegű legnagyobb összejövetele. A kiállítás igazgatója ingyenes belépést 
és hivatalos körbevezetést biztosított. Ezen felül a BVK munkatársai találkozót bonyolítottak le a Barcelona Tech 
City a technológiai és digitális vállalkozások szövetségének igazgatójával, valamint kétoldalú megbeszélést 
folytattak az együttműködési lehetőségekről, a barcelonai városi tanács városfejlesztési tanácsadójával. A 
látogatás célja, hogy 2019-ben már egy konkrét delegáció kíséretében a BVK teljes mértékben ki tudja majd 
aknázni a rendelkezésre álló lehetőségeket. 
 
A Magyar-Észak-Rajna-Vesztfáliai Kormányközi Vegyes Bizottság által 2018. márciusában elfogadott 2 éves 
munkaterv Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés fejezetébe 7 programban szerepel a BVK magyarországi partnerként 
(Együttműködés a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Digitale Stadt Düsseldorf között; Kis- és 
középvállalkozások szerepe a kutatás-fejlesztés területén; Női cégvezetők, bestpractices; Észak-Rajna Vesztfáliai 
startupok delegációjának részvétele egy jelentős  nemzetközi startup rendezvényen Magyarországon; Ruhr 
Summit &Beyond Conventions; Rheinland Pitch Budapest; NRW meets Ungarn - Be Smart!). 
 
A BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése  
Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának megfogalmazása szerint „a 
szolgáltatásfejlesztés célja a fiatal, kreatív és női vállalkozók mikrovállalkozásainak fejlesztési forráshoz jutásának 
ösztönzése, biztosítása. A tevékenység a BVK intézményi keretein belül, jelenlegi szolgáltatásainak fejlesztésével 
jön létre. A forráshoz jutás nehézségeinek enyhítése jelentősen hozzájárul az új vállalkozások létrejöttéhez és a 
mikrovállalkozások túlélési valószínűségének növekedéséhez.” (Stratégia 64. oldal) 
 
A BVK a 2018-as évben tovább működtette és fejlesztette a 2016-ban létrehozott Budapest Mikrohitel Programot, 
aminek keretében a budapesti mikrovállalkozások kedvezményes kamatozású kölcsönökhöz juthatnak beruházási, 
vagy tartós forgóeszköz beszerzési céljaik megvalósítása érdekében. 
2018-ban a BVK egy start-up vállalkozásoknak szóló, kedvezményes kamatozású, könnyített biztosítéki 
feltételrendszerű termékkel, a Start-up Budapest Mikrohitellel egészítette ki a programot, amelynek keretében 
azok a budapesti mikrovállalkozások, amelyek innovációt valósítanak meg, kedvezményes, kisösszegű beruházási, 
illetve tartós forgóeszközhitel lehetőséghez juthatnak, alacsony és fix kamatozás, és ingatlanfedezet nélkül.   
A BVK a 2018-as évben tovább működtette és fejlesztette a 2016-ban létrehozott, a Józsefvárosi Önkormányzattal 
kialakított Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programját, amelynek keretében működteti a BVK 
és az Önkormányzat az Európai Unióban unikálisnak számító, első női mikrofinanszírozási terméket is. 
2018-ben szintén folytatódott a 2016-ban indult BVK-BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja, 
amelynek lényege, hogy a Budapest Mikrohitel Programban elérhető termékek a budapesti, BKIK önkéntes 
tagsággal és életképes üzleti tervvel rendelkező, 10 főnél kisebb mikrovállalkozások számára 
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kamattámogatásokkal vehetők igénybe. A Budapesti Kereskedelemi és Iparkamara az általa kiemeltnek tekintett 
célcsoportok (fiatal vállalkozók, női vállalkozók) vonatkozásában további kamattámogatást nyújtott.   
2017-ben a BVK Együttműködési megállapodást írt alá Rákosmente Önkormányzatával, mely a Rákosmenti 
Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának működtetésére irányul. Ennek keretében Rákosmente 
Önkormányzata kamattámogatást nyújt a Budapest Mikrohitel Program finanszírozás termékeit igénybe vevő 
XVII. kerületi mikrovállalkozások részére. A Rákosmenti Önkormányzattal történő együttműködésben a program 
kiemelten támogatja a rákosmenti fiatal mikrovállalkozásokat.   
2017-ben a BVK sikerrel pályázott az Európai Beruházási Bank fi-compass programja által kibocsátott, az EaSI 
Technical Assistance (EaSI TA) szolgáltatások igénybevételét célzó második felhívására. Az EaSI TA egy technikai 
segítségnyújtási program, mely az intézmények értékelésén és minősítésén, valamint a testre szabott oktatásokon 
és konzultációkon keresztül elősegíti, hogy a kiválasztott mikrofinanszírozási szolgáltató erősítse intézményi 
kapacitásait, és alkalmassá váljon arra, hogy teljes mértékben implementálja az Európai Mikrofinanszírozási 
Eljárási és Beszámolási Szabványok (Code of Good Conduct) ajánlásait. 2018-ban sor került az EaSI Technical 
Assistance program első mérföldkövére, melynek keretében a program működtetője felmérte a BVK 
felkészültségét Code of Good Conduct adaptációjára, és ebből a szempontból határozta meg azokat a képzési 
témákat, melyek szükségesek az ajánlás sikeres implementációjához. A felmérést követően az adaptáció 
elbírálását végző független minősítő intézet jelezte, hogy 2019-ben megkezdi az értékelést, majd a bíráló bizottság 
elé terjeszti a BVK minősítési kérelmét.    

 
Budapest, 2019. május 20. 
 
 
 
       a Kuratórium elnöke 
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A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány vagy BVK) Budapest 
Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe 
foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése 
szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) közhasznú szervezetként 
működik. 

A Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és 
középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre. Küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, 
életképes, régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon 
történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak 
létrehozásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez.   

A Közalapítvány tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit 
mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely 
egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak - 
mikrohitelprogramokat - és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat (képzés, tanácsadás, 
információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb.) mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. 

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.  

A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló – 
az Audit Network Hungary Kft. – auditálja (kamarai nyilvántartási száma 002158). A személyében 
felelős könyvvizsgáló Dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. Könyvvizsgáló más feladatra 
nem kapott megbízást. A tárgyévi könyvvizsgálati díj 100%-ban az egyszerűsített éves beszámoló 
ellenőrzésével kapcsolatos. 

A Közalapítvány számviteli feladatait a Közalapítvány alkalmazásában álló 1 fő regisztrált mérlegképes 
könyvelői képesítéssel rendelkező munkatárs látja el. A Közalapítvány beszámolójáért felelős személy: 
Németpál Jánosné főkönyvelő. Regisztrációs száma: 157498. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves 
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelynek 
elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik. 

I. 

Számviteli beszámoló 

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek 
beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak 
megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A 
szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően – legutóbb 2017. évben aktualizálta. 
 
A Közalapítvány számviteli politikája rögzítette azokat a Közalapítványra jellemző szabályokat, 
előírásokat, módszereket, amelyek meghatározzák, hogy mit tekint a Közalapítvány a számviteli 
elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, 
kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak.  
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Meghatározza továbbá azt, hogy a Közalapítvány a törvényben biztosított választási, minősítési 
lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot 
milyen okok miatt kell megváltoztatnia.      
 
A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei: 

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség 
elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan információ, amelynek 
elhagyása, vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait, 
a felhasználók döntéseit, a gazdálkodásról kialakított összkép megbízhatóságát, valódiságát. A 
számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a 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 – értékének együttes (előjeltől 
független) összege meghaladja a 20millió forintot. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha 
annak az előbbiek szerint számított értéke meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 
2%-át.  
 

- A Közalapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 
önállóan gazdálkodik. A cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is) mellett 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet 
nem veszélyezteti. 

 

- A Közalapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve gazdasági-
vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 

 
- A Közalapítvány közhasznú jogállású szervezetként kettős könyvvitelt vezet és a számviteli törvény 

(Szt.) szerinti egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait figyelembe véve, az üzleti év fordulónapjával, 
mint mérlegfordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló üzleti éve azonos 
a naptári évvel. 

 

- A beszámoló magyar nyelven, forintban készül. Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlat 
időpontja (mérlegkészítés napja) a december 31-i fordulónapot követő február 28. napja. A 
beszámolót a zárlatot követően március 31-ig kell összeállítani. 

 

- A külföldi pénzértékre szóló vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek – kivéve a forintért 
vásárolt valutát, devizát –, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása 
egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. 
 

- Az egyszerűsített éves beszámoló 
 egyszerűsített mérlegből,  
 egyszerűsített eredménykimutatásból és 
 kiegészítő mellékletből áll. 
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A kiegészítő mellékletben be kell mutatni: 
 a támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket 

támogatásonként (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból, egyéb támogatótól 
kapott összegek), 

 a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) 
támogatásokra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat, 

 az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 

- A Közalapítvány az egyszerűsített éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít. 
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni: 

 a végzett közhasznú tevékenységeket, ezek fő célcsoportjait, eredményeit, valamint a 
közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat 

 a vagyon felhasználásával kapcsolatos adatokat 
 a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott 

juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.  

- Az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálói záradékkal 
együtt a Felügyelő Bizottság, majd pedig a Kuratórium elé kell terjeszteni elfogadásra. Ennek 
időpontjáról a testületek döntenek. 

A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót, a 
közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói 
jelentést az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe 
helyezni és közzétenni. 

A Közalapítvány a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget 
azzal, hogy a beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megküldi az 
Országos Bírósági Hivatalnak. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet 
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 
évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a 
Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. A beszámolót, valamint a közhasznúsági 
mellékletet a Közalapítvány saját honlapján is elhelyezi, és azok folyamatos megtekinthetőségét 
legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

- A testületek által jóváhagyott, letétbe helyezett, közzétett beszámolót az Alapító részére meg kell 
küldeni. Ennek határideje a mérleg fordulónapot követő év május 31. 

- A Közalapítvány számviteli beszámolójának és közhasznúsági melléklete a számviteli törvény 
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklete, valamint a civil szervezetek 
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat követi. 

- A Közalapítvány számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg 
vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának 
szabályait. Vállalkozási tevékenységet szűk körben végez. 

- A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést 
nem alkalmazza. 
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A 2018.  éves egyszerűsített mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

A mérleg tagolása a 479/2016. (XII. 28.)  4. számú melléklete szerinti tartalomban készült el.  A mérleg 
minden tétele leltárral alátámasztott. 

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják 
(adatok E Ft-ban). 

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás 
Befektetett eszközök 517 551 650 392 132 841 
Forgóeszközök 1 128 940 1 133 000 4 060 
Aktív időbeli elhatárolás 11 389 6 968 -4 421 
Eszközök összesen 1 657 880 1 790 360  132 480 
Saját tőke 1 515 238 1 604 215 88 977 
Céltartalékok 43 920 43 920 0 
Kötelezettségek 53 508 62 318  8 810 
Passzív időbeli elhatárolás 45 214 79 907  34 693 
Források összesen 1 657 880 1 790 360 132 480 

 
A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban 
részletezzük: 
 
A. B e f e k t e t e t te s z k ö z ö k       650 392 E Ft 
 
A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke az alábbiak szerint 
alakult (adatok E Ft-ban). 

Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték 
Immateriális javak  
Bruttó érték 13 059 0 822 12 237 
Értékcsökkenés 2 707 2 087 822 3 972 
Nettó érték 10 352 -2 087 0 8 265 
Ingatlanok   
Épületek     
Bruttó érték 81 471 0 25 071 56 400 
Értékcsökkenés 38 008 720 1 483 37 245 
Nettó érték 43 463 -720 23 588 19 155 
Ingatlanok értékhelyesbítése 337 637 95 208 0 432 845 
Ingatlanok összesen 381 100 94 488 23 588 452 000 
Egyéb gépek, berendezések 
Bruttó érték 36 840 41 637 743 77 734 
Értékcsökkenés 31 179 7 232 743 37 668 
Nettó érték 5 661 34 405 0 40 066 
Beruházások 984 17 252 16 566 1 670 
Tárgyi esközök összesen     
Bruttó értéke 456 932 154 097 42 380 568 649 
Értékcsökkenése 69 187 7 952 2 226 74 913 
Nettó értéke 387 745 146 145 40 154 493 736 
Immat. jav.+tárgyie. nettó 398 097 144 058 40 154 502 001 
Befektetett pénzügyi eszk. 119 454 28 937 0 148 391 
Befektetett eszközök 517 551 172 995 40 154 650 392 
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Az év folyamán Alapítói támogatásból 16.566 E Ft beszerzés történt. 
 

Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük. 
 

Az immateriális javak bruttó értékét az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 2.087 E Ft-tal, 
csökkentette. Az év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan szoftverek 
selejtezésével és állományból való kivezetésével 822 E Ft került elszámolásra.  A záró nettó érték 
8.265 E Ft-ra változott. 

 

Az ingatlanok, ezen belül az épületek bruttó értékét az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 
720 E Ft-tal csökkentette. Az ingatlan nettó értékét 23.588 E Ft-tal csökkentette az év folyamán 
történt gépészeti berendezési eszközök (bruttó érték 25.071 E Ft, ÉCS 1.483 E Ft) átsorolása. A nettó 
érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 19.155 E Ft. 
 

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került 
aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 452.000 E Ft, amely 
az alábbi értékeket tartalmazza: 
 - épület nettó értéke 19.155 E Ft 
 - értékhelyesbítés 432.845 E Ft 
 - szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték 452.000 E Ft 
 

Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján 95.208 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a 
2017. évihez képest. Az értékhelyesbítés 95.208 E Ft-tal növelte az eszközök és azonos összeggel a 
saját tőke, ezen belül az értékelési tartalékértékét. 
 

Az egyéb gépek és berendezések értéke az alábbi részletezésben került az analitikus, illetve a 
szintetikus könyvelésbe (adatok E Ft-ban). 

Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 
Bútorok 16 064 5 702 
Távközlési eszközök 5 121 145 
Számítástechnikai eszközök 14 333 7 300 
Technikai eszközök 4 257 2 216 
Egyéb berendezési, felszerelési tárgyak 2 156 331 
Egyéb gépészeti berendezési, felsz. tárgyak 29 475 24 372 
Összes érték 71 406 40 066 

 

Irodai, igazgatási berendezések, eszközök tárgyévi beszerzése 11.878 E Ft értéken történt. 
 

Az egyéb gépészeti berendezési eszközök az év folyamán eszköz átsorolásból, valamint a tárgyévi 
beszerzésből (4.403 E Ft) történt 29.475 E Ft értékben. 
 

Év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan eszközök selejtezésével, állományból 
való kivezetésével 743 E Ft került elszámolásra. 
 

A kis értékű beszerzések (285 E Ft) egy összegben leírásra kerültek. 
 

Az egyéb gépek és berendezések nagyobb része már nulla nettó értékben szerepel a 
nyilvántartásokban. 
 

A beruházások soron nyilvántartott érték 1.670 E Ft. 
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A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán 
105.991 E Ft-tal nőtt. 
 

A befektetett pénzügyi eszközök 148.391 E Ft záró értéke az Enterprise’94 Kft.-ben lévő 100%-os 
tulajdoni hányadot jelentő 3.000 E Ft üzletrészt, valamint a Budapest Mikrohitel keretében 
 145.391 E Ft a mikrohitelezettvállalkozásoknak hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök értéket mutatja. 
 

A befektetett eszközök értéke összességében az előző évhez viszonyítottan 132.841 E Ft-tal nőtt. 
 

B. F o r g ó e s z k ö z ö k       1.133.000 E Ft 
 

A forgóeszközök értéke az előző évhez viszonyítva 4.060 E Ft-tal nőtt. 
 

A követelések 26.915 E Ft értékének túlnyomó része Budapest Mikrohitel követelésekből származik 
(26.668 E Ft), továbbá MH Kézfizető kezességvállalási díj (208 E Ft) és szállítói túlfizetést (39 E Ft) 
tartalmaz. 
 

A Budapest Mikrohitel díjtámogatás követelés elszámolt értékvesztése az év folyamán visszaírásra 
került 63 E Ft értékben. 
 

A lejárt mikrohitel követelések után az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. Ezekből 
a tárgyévben befolyt összeg nem volt. A Kuratórium határozata alapján a behajthatatlan követelések 
összegéből 1.015 E Ft leírásra került. A követelés és az értékvesztés azonos összeggel szerepel a 
könyvekben 2.707 E Ft. 
 

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1.106.085 E Ft, a nyitó értékhez viszonyítva 795.950 E Ft-
tal nőtt. 

 

A pénzkészlet összetétele: 
- pénztár 309 E Ft 
- valutapénztár (1.207,75 EUR) 388 E Ft 
- valutapénztár (8 USD)       2 E Ft 
- elszámolási betétszámla 45.705 E Ft 
- devizabetét számla (72.645,99 EUR) 23.356 E Ft 
- lekötött betét 300.000 E Ft 
- elkülönített betétszámlák 736.325 E Ft 
ö s s z e s e n: 1.106.085 E Ft 

 

C. A k t í v   i d ő b e l i   e l h a t á r o l á s o k    6.968 E Ft 
 

Az árbevételek és az egyéb bevételek elhatárolása 3.754 E Ft, amely a 2018. évet illető kamattal és 
folyósítási jutalékkal (690 E Ft), kártérítés (484 E Ft), közüzemi költségek továbbszámlázásával 
(14 E Ft), valamint az ESIL projekt (2.225 E FT) és az Eurostart projekt kapott támogatással (341 E Ft) 
kapcsolatos tételeket tartalmazza. Továbbá 3.214 E Ft költség elhatárolást (vagyonbiztosítás, 
internet, előfizetések és az NKFIH által támogatott 4YFN kiállítás költségei). 
 

A mérleg eszköz oldalának főösszege     1.790.360 E Ft 
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D. S a j á t   t ő k e        1.604.215 E Ft 
 

A saját tőke összességében 88.977 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva. 
 

Az induló tőke 10.000 E Ft összege az év folyamán nem változott. 
 

A tőkeváltozás 12.014 E Ft, mely az előző évhez képest 9.359 E Ft-tal csökkent. A tőkeváltozás 
összegét az előző évi eredmény 928 E Ft-tal növelte, valamint csökkentette a mikrohitelalap tárgyévi 
növekedésének a lekötött tartalékba történő átvezetése. A mikrohitel alap tárgyévi növekedése 
10.287 E Ft, - a mikrohitel alap kamatbevételének a mikrohitel alap terhére elszámolt költségekkel 
csökkentett összege -, melynek fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott. 
 

A lekötött tartalék összege 1.155.587 E Ft, mely az előző évhez képest 10.287 E Ft-tal nőtt. A lekötött 
tartalék összegét növelte a tárgyévben realizált mikrohitel alapokkal összefüggő kamatbevétel. 
 

Az értékelési tartalék a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének 
aktualizálása alapján 432.846 E Ft. 
 

Az alaptevékenység -23.237 E Ft-os vesztesége és a vállalkozási tevékenység 17.005 E Ft-os 
nyeresége összességében -6.232 E Ft-tal csökkentette a saját tőkét. 
 

E. C é l t a r t a l é k o k      43.920 E Ft 
 

A Közalapítvány Felügyelőbizottsága 2009/6. (V. 19) számú határozata alapján a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott 62.743 E Ft 1997. évi követelésére, melyet 
a Közalapítvány továbbra sem ismer el, változatlanul 43.920 E Ft céltartalékot szerepeltet a 
mérlegben. 
 

 

F. K ö t e l e z e t t s é g e k      62.318 E Ft 
 

A kötelezettségek mérlegértéke 62.318 E Ft, az előző évihez képest 8.810 E Ft-tal nőtt. 
 

A hosszú lejáratú kötelezettség értéke 42.263 E Ft, amely a Józsefvárosi Mikrovállalkozások 
Kamattámogatási Programja (12.048 E Ft) és a BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja 
(2.057 E Ft), valamint az államkincstári forrásból származó mikrohitelalapot és az alap után kapott 
kamatok összegét mutatja (28.158 E Ft).  
A Rákosmenti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Program forrása, az év folyamán visszafizetésre 
került a támogatónak 1.183 E Ft értékben. 
 

A rövid lejáratú kötelezettség 20.055 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza: 
- belföldi szállítók                                                    3.979 E Ft 
- munkavállalóval szembeni egyéb köt. 4 E Ft 
- 2019-ben esedékes adók /ÁFA  429 E Ft 
- támogatásból vissza fizetendő 468E Ft 
- 2018-ban esedékes kamattámogatások 1.852 E Ft 
- projekt előleg 10.323 E Ft 
- kaució 3.000 E Ft 
ö s s z e s e n:  20.055 E Ft 
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A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2019-ben 
megtörtént. 
 
Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli 
adótartozás nincs. 
 

G. P a s s z í v   i d ő b e l i   e l h a t á r o l á s o k   79.907 E Ft 
 
Itt található: 
-A bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 az Alapítótól 2018.04.01-2019.03.31 időszakra kapott Működési támogatás 2018-ban még 
fel nem használt része, azaz 37.083 E Ft; 

 Miniszterelnökség Uniós fejlesztések támogatásból a 2018-ban el nem számolt összeg 2.339 
E Ft. 

 A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásából 2018-ban el nem számolt 
elhatárolt összeg 2.876 E Ft. 

 az SKHU Interreg Projekt támogatás elhatárolt összege 2 E Ft. 
 

-A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 
 a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgy évet terhelőköltségek elhatárolása 2.867 E Ft 

összegben (audit 1.905 E Ft, takarítás költség, telefon-költség és a várható közüzemi díjak 
962 E Ft). 

-Halasztott bevételek 
 halasztott bevételként 34.740 E Ft kerül elhatárolásra, az Alapítótól beruházási célra kapott 

támogatás bevétele az értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 4.428 E Ft 
értékben. 

 
A mérleg forrás oldalának főösszege          1.790.360 E Ft 
 

A 2018.  évi  eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések 
 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának 
eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2018. évben 226.538 E Ft bevételt ért el. Az összes 
elszámolt költség és ráfordítás 232.769 E Ft. 
 
A közhasznú tevékenységből származó bevétel – összehasonlítva a 2017. évivel – az alábbi 
jogcímeken keletkezett (adatok E Ft-ban). 

Megnevezés 2017. év 2018. év 
OMA jutalék bevétele 8.343 6008 
Aktívált saját teljesítmények értéke 5.265 0 
Egyéb bevételek:   
Alapítótól kapott támogatás 132.293 135.844 
Alapítótól kapott beruházási támogatás 596 4.428 
Pályázati támogatások     9.364 44.604 
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a)       0 0 
Egyéb és rendkívüli bevételek  2.881 3.583 
Pénzügyi műveletek bevétele 9.936 13.137 
Összes közhasznú bevétel 168.678 207.604 
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 Az alapító Fővárosi Önkormányzat a 2017. évben nyújtott 123.000 E Ft működési 
támogatásából (amely 2017. április 1. - 2018. március 31. időszakra szól), Közalapítványnál 
az év folyamán 13.927 E Ft került felhasználásra és a 2018. évben nyújtott 159.000 E Ft 
működési támogatásából (amely 2018. április 1. - 2019. március 31. időszakra szól), a 
Közalapítványnál az év folyamán 121.917 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt 
37.083 E Ft passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra.  
 

 az Alapító 2018. évben beruházási célra nyújtott támogatást a Közalapítványnak 13.500 E Ft 
értékben. Az üzembe helyezett beruházás értéke 13.500 E Ft.  

 A Közalapítványnál beruházási támogatás bevételeként az értékcsökkenéssel arányosan 
került elszámolásra 4.428 E Ft (Online Vállalkozói Információs Portál 2.000 E Ft, Elektromos 
elosztó berendezés cseréje-felújítása 2.326 E Ft, Hő központ felújítás 35 E Ft, Védőkorlát 
felszerelése 5 E Ft, és Informatikai hálózat fejlesztés 62 E Ft) értékben. 

 Halasztott bevételként 34.740 E Ft került passzív időbeli elhatárolásra. 
 Támogatásokból és pályázati projektekből származó bevétel 2018.évben 44.604 E Ft, amely 

Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatása KKM/5229-1/2018/AdmEYES – 
Emerging Young EntreprenuersV4 Startup tanulmányutak lebonyolításához 
915 E Ft,  
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal ED 18-1-2018-0010 Magyar Startup 
megjelenések támogatása a Ruhr Summiton, a Web Summiton és a 4YFN kiállításon 
14.734 E Ft,  
Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány támogatása az 56/2018 (05.09) 
szerződés számon futó, Nemzetközi startup verseny és díjkiosztó konferencia 
támogatása 2.247 E Ft, a fel nem hasznát támogatás (6 E Ft) a rövid lejáratú 
kötelezettségek közé került átvezetésre. 
Innonich Group Zrt. támogatása a Startupok Éjszakája c. rendezvény 
lebonyolításához 125 E Ft,  
EuroSTART nevű, Erasmus+ Strategic Partnership keretében megvalósuló projekt 
3.166 E Ft,  
Interreg V-A SKHU/1601/4.1/103  regisztrációs számon futó EYES – Emering Young 
EntrepreneurS – Developing Entrepreneurial Spirit in Slovákia and Hungary projekt 
16.929E Ft, 
21720313 sz., V4 EYES 2.0 - Emerging Young EntrepreneurS nevű, a Nemzetközi 
Visegrádi Alap támogatásával megvalósult projekt 4.263 E Ft, a projekt záráskor fel 
nem használt összeg elhatárolásra került. 
727812- ESIL Projekt számon futó European Business and Innovation Centre Network 
támogatása 2.225 E Ft, 
 

Egyéb bevétel 3.583 E Ft, melyből 
- káreseményből származó kártérítési bevétel 484 E Ft,  
- kapott költségtérítés 298 E Ft,  
- visszaírt értékvesztés 63 E Ft, 
- kamattámogatás 2.591 E Ft,  
- kerekítésből 1 E Ft, 
- cafetéria lejárt összeg visszautalása 80 E Ft,  
- valamint munkavállaló távozása miatt cafetéria túlfizetés visszavonásából 66 E Ft keletkezett. 
 

A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 13.137 E Ft, 
- melyből az értékpapírok kamatbevétele 7.413 E Ft, 
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- lekötött betét kamatbevétele 64 E Ft, 
-  a Mikrohitel Alap kamatbevétele 5.215 E Ft, valamint 
- 445 E Ft árfolyamnyereség keletkezett. 

 
A 2018. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 38.926 E Ft-tal nőtt. 
 
A Közalapítvány 2018. évi vállalkozási tevékenysége során ingatlan bérbeadásból 15.240 E Ft, 
közvetített szolgáltatásból 1.883 E Ft, egyéb bevétel 1.810 E Ft, valamint 1.928 E Ft (1.886 E Ft 
közvetített szolgáltatás, 42 E Ft ingatlan karbantartás) ráfordítás került elszámolásra. 

 
A Közalapítványnak 2018. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 17.005 E Ft, amely 
a saját tőkét növeli. 

 
A Közalapítványnál a közhasznú szervezetekre érvényes kedvezmény alapján, az elért nyereséget 
társasági adó nem terheli, mivel a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes 
bevétel 15%-át. 
 
Társasági adó fizetési kötelezettség számítása: 

– vállalkozási tevékenység bevétele     18.933 E Ft 
– közhasznú tevékenység bevétele   207.604 E Ft 
–összes bevétel 226.537 E Ft 

  
Kedvezményezett mérték: 226.537 E Ft x 0,15 = 33.980 E Ft és (33.980 E Ft – 18.933 E Ft)=  
15.047 E Ft-tal maradt alul a vállalkozási tevékenység a megengedett kedvezményezetti értékhez 
viszonyítottan, túllépés nem történt, így társasági adó kötelezettség nem terheli a Közalapítványt. 
 
Társasági adó kötelezettség:  0 E Ft 
Adózott eredmény:   17.005 E Ft 
 

II. 
 

A 2018. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok 
 
A Közalapítvány szakmai tevékenysége a közhasznúsági mellékletben kerül bemutatásra. 
 

III. 
 

Egyéb kiegészítések 
 
A Közalapítvány személyi jellegű ráfordítása az év folyamán 137.675 E Ft. Ezen összegből a Kuratórium 
és a Felügyelő Bizottság tagjai 24.797 E Ft tiszteletdíjban részesültek. 
 
A Közalapítvány 17,8 fős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait. 
 
Budapest, 2019. május 20. 
 
       a Kuratórium elnöke 
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