A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2020.05.22 20:12:46

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 0 0 4 2 5 2

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.09

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 7 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Rákóczi
18.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 0 4 2 5 2

/P k.0 6 1 3 9 8/ 1 9 9 3

1 8 0 5 2 8 5 1

2

4 2

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest,

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 4

2 0

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

650 392

751 748

8 265

6 178

II. Tárgyi eszközök

493 736

611 591

III. Befektetett pénzügyi eszközök

148 391

133 979

1 133 000

1 111 158

26 915

29 566

1 106 085

1 081 592

6 968

29 362

1 790 360

1 892 268

1 604 215

1 571 328

I. Induló tőke/jegyzett tőke

10 000

10 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

12 014

5 958

1 155 587

1 155 411

IV. Értékelési tartalék

432 846

410 978

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

-23 237

-29 708

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

17 005

18 689

E.

Céltartalékok

43 920

43 920

F.

Kötelezettségek

62 318

97 544

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

42 263

40 172

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

20 055

57 372

Passzív időbeli elhatárolások

79 907

179 476

1 790 360

1 892 268

I. Immateriális javak

B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

6 008

5 232

188 459

184 876

előző év

18 933

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

20 535

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

24 941

25 767

226 326

188 459

226 326

224 007

184 876

224 007

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

125

125

13 137

7 773

13 137

7 773

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

207 604

239 331

226 537

259 866

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

207 604

239 331

207 604

239 331

83 656

113 360

85 584

115 206

137 675

142 866

137 675

142 866

24 797

28 241

24 797

28 241

8 556

11 575

8 556

11 575

8. Egyéb ráfordítások

795

1 140

795

1 140

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

159

98

159

98

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

230 841

269 039

232 769

270 885

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

230 841

269 039

230 841

269 039

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-23 237

-29 708

17 005

18 689

-6 232

-11 019

-23 237

-29 708

17 005

18 689

-6 232

-11 019

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

18 933

1 928

1 928

20 535

1 846

1 846

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

17 895

24 394

17 895

24 394

0

0

0

0

140 272

173 286

140 272

173 286

0

0

0

0

5 391

6 769

5 391

6 769

21 193

19 558

21 193

19 558

0

0

0

0

0

0

0

0

125

0

125

0

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 7 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Rákóczi

18.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 1 3 9 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 3

0 0 0 4 2 5 2

1 8 0 5 2 8 5 1

2

4 2

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

gazdaságfejlesztés és-szervezés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: mikro, kis-és középvállalkozások, budapesti MKKV-k
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
0

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Kuratórium és FB tagok

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév (2)
24 797

Előző év (1)

28 241
Tárgy év (2)

24 797

28 241

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

226 537

259 866

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

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

5 391

6 769

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

221 146

253 097

H. Összes ráfordítás (kiadás)

232 769

270 885

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

137 675

142 866

230 841

269 039

-6 232

-11 019

0

0

ebből:

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése:

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

Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.04.01 - 2019.03.31

Támogatási összeg:

159 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

37 083

- tárgyévben felhasznált összeg: 37 083
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

21 648

Dologi

15 435

Felhalmozási

0

Összesen:

37 083
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése:

FPH058/972-11/2019 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében

Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.04.01 - 2020.03.31

Támogatási összeg:

159 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

128 988

- tárgyévben felhasznált összeg: 128 988
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

159 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

95 151

Dologi

33 837

Felhalmozási
Összesen:

128 988
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: FPH058/972-10/2019 Felújítási célú támogatás
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.04.01 - 2019.12.31

Támogatási összeg:

149 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

149 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 149 000
- tárgyévben folyósított összeg:

149 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

98

Felhalmozási

148 902

Összesen:

149 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése:

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

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.09.15 - 2019.03.31

Támogatási összeg:

17 610

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 876

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 876
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

2 876

Felhalmozási
Összesen:

2 876
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: Erasmus+EuroSTART Projekt
Támogató megnevezése:

European Comission Erasmus+
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.11.01-2019.12.31

Támogatási összeg:

8 149

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 567

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 567
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 428
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

2 873

Dologi

1 694

Felhalmozási
Összesen:

4 567
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: SKHU/1601/4.1/103 EYES - Emerging Young EntrepreneurS
Támogató megnevezése:

European Regional Development Fund
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.09.01 - 2019.04.30

Támogatási összeg:

39 714

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

14 594

- tárgyévben felhasznált összeg: 14 594
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

6 639
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

7 717

Dologi

6 877

Felhalmozási
Összesen:

14 594
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: 727812 - ESIL Projekt
Támogató megnevezése:

European Business and Innovation Centre Network
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.07.01 - 2019.12.31

Támogatási összeg:

4 449

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 202

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 202
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 225
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

2 202

Felhalmozási
Összesen:

2 202
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: 56/2018 (05.09) Nemzetközi startup verseny és díjkiosztó konferencia támogatása
Támogató megnevezése:

Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.12.13 - 2018.06.30

Támogatási összeg:

2 253

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

6

- tárgyévben felhasznált összeg: 6
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

6

Felhalmozási
Összesen:

6
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: 128/2019 (10.04) sz.hat. Startupok Éjszakája konferencia
Támogató megnevezése:

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.09.12 - 2020.02.28

Támogatási összeg:

5 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

5 000

Felhalmozási
Összesen:

5 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: ED_18-1-2019-0026 Web Summit 2019 kiállítás - Lisszabon
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.08.27 - 2019.11.30

Támogatási összeg:

6 680

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

6 680

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 680
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

6 680

Felhalmozási
Összesen:

6 680
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése:

ED_18 -1-2019-0003 ED-18 BVK szervezéséen történő magyar startup megjelenések támohatása 2019. I.f.év

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.03.01 - 2019.06.30

Támogatási összeg:

12 620

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

12 620

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 832
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

12 620
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

9 832

Felhalmozási
Összesen:

9 832
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: Interreg Europe - CRAFTS COODE Projekt
Támogató megnevezése:

Európai Regionális Fejlesztési Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.08.01 - 2023.07-31

Támogatási összeg:

58 742

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 964

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 964
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 945

Dologi

1 019

Felhalmozási
Összesen:

4 964
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2020.05.22 20.22.10

PK-542
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés
Független könyvvizsgálói jelentés2020.pdf

Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002158

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapítói és vezető tisztségviselői részére
Vélemény
Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 17.,
nyilvántartási száma: 4252) a továbbiakban: „Közalapítvány” 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és a források egyező végösszege: 1 892 268 eFt, a saját tőke összege 1 571 328 eFt; a tárgyévi
eredmény: 11 019 eFt veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő
mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány
2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre
vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel
összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok
értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves
beszámoló könyvvizsgálatáért” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk a Közalapítványtól a vonatkozó,
Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás
magatartási (etikai) szabályairól 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 megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Közalapítvány 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a
közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. 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 semmilyen
formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a
közhasznúsági melléklet átolvasása, és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt
egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során
szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az
elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást
tartalmaz, akkor kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni
valónk.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

2
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Közalapítványnak a
vállalkozás 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
összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó
tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek a Közalapítvány pénzügyi
beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért
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 állítást, valamint az, hogy ennek
alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas
fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek
csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági
döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá:
•
Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk
megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata 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 releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért,
hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
•
Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli
becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
•
Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról,
hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel a Közalapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel
kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a
közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
•
Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő
mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul
szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
•
A vezetés tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését,
a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Közalapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a
könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. április 20.
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység
2.1. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány küldetése
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt a Főváros Közgyűlése hozta létre 1993-ban a budapesti mikro,
kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából. A Közalapítvány által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és fejlesztés, mely feladatról a 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-, kisés középvállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi
munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez.
A BVK szakmai tevékenységét csak nemzetközi szereplőkhöz tudjuk mérni. A Közalapítvány jelenleg Európában
az egyetlen olyan vállalkozásfejlesztő szervezet, amely mind a mikrohitelezés, mind pedig az innovatív
vállalkozásfejlesztés területén megszerezte az unió legmagasabb minősítését.
2017 óta tagja az Európai Üzleti Innovációs Centrumok Hálózatának (EBN). E szervezet által készített legfrissebb,
2019-es „EUBIC impact and Activity Report” az unió legjelentősebb 138 üzleti innovációs centrumának (BIC)
2018-as tevékenységét értékelte, köztük 16 vállalkozásfejlesztési ügynökségét (Development Agency) is, melyek
egyike a BVK. A vizsgálat megállapítása szerint a Közalapítvány szinte minden mutatójában magasan az átlag
felett teljesített, jelenleg Európa egyik legjobb vállalkozásfejlesztési szervezete.
A Közalapítvány 2019-ben elért eredményeit a kiadványbeli átlagokhoz hasonlítva megállapítható, hogy:
- A BVK full time ekvivalens létszáma közel fele az átlagos EUBIC Development Agency-nek, s ennek ellenére
kétszer annyi érdeklődőt és háromszor annyi támogatottat látott el.
- A BVK jóval kevesebb - mindössze hatod annyi - forrásból tud gazdálkodni, mint az átlagos EUBIC Development
Agency.
- A BVK-ban a munkatársak teljesítményének mind mennyiségi, mind minőségi mutatói is Európában
egyedülállóan kiválók: az egy munkatársra jutó támogatottak száma háromszorosa, a mikrohitel területen
pedig hatszorosa az átlagosnak. A BVK által mentorált vállalkozások a legtöbb területen az átlagot meghaladó
mutatókkal rendelkeznek (új munkahelyteremtés, túlélési ráta, alulreprezentált csoportok bevonása, stb.).
A Közalapítvány Budapest főváros számára folyamatosan hozza a jobbnál jobb helyezéseket a különböző
városrangsorokban.
- Brit elemzők 2019 januári vizsgálata szerint Európa 30 országának 80 városa közül Nagy-Britanniából a brexit
hatására költözni kívánó startupok számára a legjobb város Budapest.
- A Cities Today 2019 márciusi listája szerint a világ 100 leginnovatívabb városának egyike a Főváros.
- A BVK elnyerte Budapestnek az Európai Bizottság által alapított Startup Europe Díj startupok számára legjobb
közigazgatásnak járó kategóriáját. Az értékelésben kiemelték a BVK vállalkozói kompetenciákat fejlesztő, a
nemzetközi know-how-k megosztását, a startupok tőkevonzó képességének javítását célzó tevékenységeit.
- Budapest a negyedik legígéretesebb nagyváros Európában a Financial Times fDi – A jövő városai és régiói
2020/21 rangsorában, idén 5 helyet javítottunk, 2014 előtt a Fővárost nem tartották számon e listán.

1

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 kiemelt szerepet tölt be a Stratégiában lefektetett gazdaságfejlesztési célok intézményes formában
történő megvalósításában a következő irányok mentén:
●
●

●
●

●

FŐVÁROSI PROGRAMOK: a BVK hozzájárul a Főváros gazdaságfejlesztési programjaiban
megfogalmazott célok megvalósulásához, elősegíti az euroatlanti integráció megvalósítását;
HAZAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: a BVK elősegíti az egységes fővárosi image kialakítását, megteremti a
Főváros gazdaságfejlesztésében érdekelt szereplők (régiók, kerületek, kormányzati szervek, egyéb
intézmények, vállalatok, stb.) közötti együttműködést, koordinációt;
ÖKOSZISZTÉMA FEJLESZTÉSE, TÁMOGATÁSA: a BVK támogatja és szervezi a fővárosi vállalkozások
helyzetének elemzésével és lehetőségeinek bővítésével foglalkozó kutatási és oktatási projekteket;
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: a BVK elősegíti a fővárosi mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások,
valamint a vállalkozói és szakmai szervezetek nemzetközi integrációját rendezvények szervezésével,
kapcsolatok közvetítésével, információs adatbázis-szolgáltatások biztosításával;
KKV-K TÁMOGATÁSA: a BVK szervező, tanácsadó és mentoráló tevékenységével elősegíti a mikro-,
kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttét, működését, életképességének fenntartását,
forráshoz jutási lehetőségeik szélesítését.

2.2. A közhasznú tevékenység célcsoportja
A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a teljes mikro-, kis- és középvállalkozói kör, valamint a
vállalkozást alapítani kívánók köre, különös tekintettel a mikrovállalkozásokra, valamint a gazdasági életben
alulreprezentált csoportokra (női és/vagy fiatal vállalkozások). A BVK célcsoportjába tartoznak továbbá
mindazon innovatív vállalkozások, melyek fejlődési szakaszuk kezdeti (startup), vagy növekedési (scale-up)
fázisában vannak.
A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját a különösen méretük, az igényelt hitelösszeg nagysága vagy
egyéb ok miatt a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységén és gyakorlatán kívül eső mikrovállalkozások
jelentik.
2.3. 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
Definiálja, hogy a BVK által ellátott közfeladatról, mely a gazdaságszervezés és
önkormányzatairól szóló 2011. évi -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok, a fővárosi önkormányzatnak
kell kötelezően gondoskodnia.
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CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdés 15.
Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény
A hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény2. § (1) bekezdés
f.) pontja
A kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a

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 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.
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 kisés középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt.
Az Európai Unió működéséről szóló A csekély összegű, de minimis támogatások alkalmazásáról szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a 1407/2013/EU bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal
csekély összegű támogatásokra kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely
ilyen támogatásban nem részesíthető.
való alkalmazásáról
2.4. A közhasznú tevékenység bemutatása
A BVK fentebb megfogalmazott céljainak megvalósítását szolgáló tevékenységei a következő területek köré
csoportosíthatók:

I.
Tudásbázis szélesítése:
A BVK célja a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági kompetenciái és pénzügyi tudatossága
fejlődésének katalizálása, mely által a gazdaság ezen szereplői képessé válnak új vállalkozások létrehozására,
valamint a létrehozott vállalkozások hatékony működtetésére.
A tudásbázis szélesítését célzó programjaink, platformjaink és projektjeink:
Vállalkozói Információs Központ működtetése: célunk a vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek
csökkentése, a vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése.
Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont működtetése: célunk a vállalkozások, vállalkozásfejlesztési
szervezetek működését segítő tudáselemek, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, terjesztésének
támogatása.
Budapest Smart Program: A BVK Smart Program non-profit, innovatív vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat nyújt
a budapesti mikro-, kis és középvállalkozásoknak, különös tekintettel a fiatal, a női és a startup vállalkozásokra. A
program keretében a BVK Smart Pontokban rendezvényeket (konferenciákat, műhelymunkákat, előadásokat,
kapcsolatépítő eseményeket stb.) szervez, jó gyakorlatokat, vállalkozói sikertörténeteket mutat be, közösséget
épít, vállalkozásfejlesztési egyéni és csoportos tanácsadásokat, mentorálást tart, valamint rendszeresen szervez
startup és egyéb vállalkozói versenyeket, nemzetközi megjelenési lehetőséget biztosítva a legjobbaknak Budapest
testvérvárosaival és aktív városdiplomáciai kapcsolataival együttműködve.
Mikrohitel Programok: A BVK 2016 óta működteti a Budapest Mikrohitel Programot, melynek célja üzleti tervfejlesztési, hitelképesség javítási, tanácsadási és mentorálási tevékenység révén a budapesti mikrovállalkozások,
startupok finanszírozási forráshoz jutási lehetőségeinek javítása. A Budapest Mikrohitel Program kiemelt
célcsoportja a női és a fiatal vállalkozók, valamint a startupok. A program keretében a mikrovállalkozások
kisösszegű (10 millió Ft alatti), kedvezményes kamatozású hiteleket is igényelhetnek, melynek forrása a BVK helyi
mikrofinanszírozási alapja, illetve országos szinten az Országos Mikrohitel Alap.
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A BVK egyes fővárosi kerületekkel kamattámogatási programokat működtet, melynek keretében a kerületi
mikrovállalkozások a Budapest Mikrohitel Program finanszírozási termékeit különböző kamatkedvezményekkel
vehetik igénybe.
II.
Kapcsolatépítési lehetőségek szélesítése:
A BVK célja egyfelől katalizálni a budapesti startupok kapcsolatépítési tevékenységét, ezáltal hozzájárulni
tudásbázisuk fejlesztéséhez, piacra jutási és piacbővítési lehetőségeik javításához, fejlesztési forrásokhoz történő
hozzájutásukhoz; másfelől együttműködések kialakítása a hazai és nemzetközi, gazdaságfejlesztésben érdekelt
szervezetekkel, a befektetési és gazdaságfejlesztési lehetőségek összefogása által további – forráshoz jutási,
kapcsolatépítési, vagy tudásbázis szélesítési – lehetőségeket közvetíteni a budapesti mikro-, kis- és
középvállalkozások, ezen belül kiemelten a startupperek számára.
A kapcsolatépítést szolgáló programjaink és rendezvényeink:
Startup Budapest Program: A program keretében a BVK startup versenyeket szervez hazai és nemzetközi
szervezetek közös rendezésében. A versenyek nyertesei bemutatkozási lehetőséget kapnak európai fővárosok
nagykövetségei által szervezett rendezvényeken, önkormányzati szereplők, állami, a témában illetékes vezetők, a
fenti területeken érintett vállalatok és szervezetek, inkubátorházak, befektetési alapok, vállalkozásfejlesztési
szervezetek képviselői előtt.
Hazai és nemzetközi vállalkozói és startup rendezvények, fórumok szervezése: A program keretében a BVK
rendezvényeket szervez, melyeknek célja a fiatal, innovatív önfoglalkoztatók, köztük női startupperek bemutatása,
továbbá az európai és visegrádi régión belüli innovációs és startup együttműködések elmélyítése, Magyarország
és Budapest közép-európai innovációs központ szerepének megerősítése és a startup ökoszisztéma nemzetközi jó
gyakorlatainak megosztása.
Hazai és nemzetközi együttműködések: A BVK együttműködést tart fenn egyes budapesti önkormányzatokkal, a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, a Semmelweis Egyetemmel, a Budapesti Gazdasági Egyetemmel
(BGE), valamint az Óbudai Egyetemmel. A megállapodások alapján létrejött együttműködések hozzájárulnak a
versenyképesség és hatékonyság növekedéséhez a hazai gazdasági ökoszisztémában.
A BVK együttműködést tart fenn a portugál, spanyol és a dublini nagykövetségekkel, a düsseldorfi és a csíkszeredai
főkonzulátusokkal, valamint külföldi partnerekkel, mint a Digital Stadt Dusseldorf egyesület, a Rheinland Pitch, az
Észak-Rajna-Vesztfáliai régió különböző gazdasági szervezetei, a Beijing Investment Promotion Service Center, stb.
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.
A BVK együttműködést tart fenn továbbá a gazdaságfejlesztést illetve a vállalkozásfejlesztést szolgáló további
európai szervezetekkel, mint a Startup Europe Regions Network, továbbá az Európai Bizottság által támogatott
eseménysorozat, a Startup Europe Week és a Startup Europe Awards.
III.
Forráshoz jutási lehetőségek szélesítése:
A BVK célja segíteni a budapesti mikro,- kis és középvállalkozásokat, ezen belül különös tekintettel a
startuppereket a fejlesztési céljaik megvalósításához leginkább illő források megtalálásában, és az ezekhez történő
hozzáférésben. Ennek keretében erősíteni a budapesti KKV-k pénzügyi tudatosságát, üzleti tervezési
kompetenciáit, hogy alkalmassá váljanak a for-profit szféra által kínált finanszírozási források igénybevételére is.
A forráshoz jutási lehetőségek szélesítését szolgáló programjaink és rendezvényeink:
Startup Budapest Program: hazai és nemzetközi startup rendezvények szervezésével a Közalapítvány a
kapcsolatépítés mellett a forráshoz jutási lehetőségek szélesítését is szolgálja azáltal, hogy a startup
vállalkozásokba befektetni kívánókat összehozza a startupperekkel.
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Budapest Mikrohitel Program: a program keretében végzett konzultációs és mentorálási tevékenység a tudásbázis
szélesítése mellett azt a célt szolgálja, hogy a budapesti mikrovállalkozásokat mind pénzügyi és üzleti tervezési
kompetenciáinak javítása, mind a vállalkozás céljainak megvalósítása szempontjából alkalmassá tegye a for-profit
szféra által nyújtott források igénybevételére.
2.5. A közhasznú tevékenység eredményei
A 2019-es év kiemeltebb eseményei:
● A Startup Budapest Tavasz rendezvénysorozat keretében női vállalkozásfejlesztési fórumot tartott a BVK
Budapest Nő – Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum Fókuszban az üzleti innováció elnevezéssel. A
konferencia fókuszában a 40 év alatti fiatal, innovatív, önfoglalkoztató vállalkozónők, startupperek voltak.
● A Közalapítvány a Digitale Stadt Düsseldorf Egyesülettel és a Startplatz Düsseldorffal együttműködve 2019.
április 3-án Rheinland Pitch on Danube címmel, másodszor rendezte meg a legnagyobb németországi
startup verseny elődöntőjét. A versenyen öt kiváló magyar startup mérkőzött meg egymással, a nyertes
Sincroll Drive Technologies pedig a júniusi düsseldorfi döntőbe közvetlen egyenes ágon való bejutás
lehetőségét kapta nyereményként.
● 2019 áprilisában negyedik alkalommal rendeztük meg a Startup Budapest Fórumot 2019.04.04-én, a
Startup Budapest Tavasz rendezvénysorozatának részeként. A Fórum, melyen a BVK 9. Be Smart startup
versenyének nyertesei átvették az okleveleiket, az Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Program
EYES projektjének zárórendezvénye is volt egyben. A rendezvényen 15 startup kapott lehetőséget a
bemutatkozásra.
●

●

2019 novemberében ötödik alkalommal rendeztük meg a Főváros által támogatott legnagyobb startup
rendezvényt, a Startupok Éjszakáját. A rendezvényen minden eddiginél több kiállító kapott helyet. A Be
Smart nyertes magyar, szlovákiai és erdélyi startupok mellett összesen 14 országból érkeztek vendégek,
köztük Düsseldorf küldöttei, Bécs és Dublin városának vállalkozásfejlesztési ügynökségei. A kerekasztal
beszélgetések témái az egyetemi környezetből kiinduló innováció, az európai startup-ökoszisztéma
helyzete és az innovatív magyarországi vállalkozások, különösen a startupok exportpiaci kilátásai voltak. A
Budapesti Ír Nagykövetség kijelölt nagykövete az ír innováció sikertörténetének bemutatása mellett a két
ország kiváló kapcsolatairól is megemlékezett. A rendezvényen adták át a X. Be Smart startup verseny és
az Európai Bizottság által támogatott Startup Europe Awards Hungary díjait. Ezt követően a több mint
félezer regisztrált vendégnek és a kiállítóknak lehetősége nyílt kötetlenül beszélgetni egymással.
A Startupok Éjszakája idén első alkalommal kiegészítő programmal, a Startupok Délutánjával bővült ki.
Ennek keretében négy kiemelt terület – az applikációfejlesztés, a pénzügyi technológiák, az egészségügyi
megoldások és a zenei innovációk – aktuális fejleményeit vitatták meg a résztvevők.

A BVK által szervezett versenyek a 2019-es évben:
● 2019 februárjában zajlott a 9. Be Smart verseny döntője. A megvalósításban együttműködő partnerek
voltak: Magyarország Dublini Nagykövetsége, Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa, és Magyarország
Lisszaboni Nagykövetsége. A 63 jelentkezőből a zsűritagok összesen 18 győztes startupot választottak ki,
akik részvételi és bemutatkozási lehetőséghez jutottak világszínvonalú nemzetközi és hazai innovációs
rendezvényeken, mint a dublini Futurscope, a Rheinland Pitch on Danube, továbbá a lisszaboni Smart
Cities Summit expó.
● Szintén ekkor zajlott a BVK vezetése alatt álló Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Program EYES
projektjében speciálisan szlovák és magyar startupok részére szervezett verseny is. A zsűri 3 magyar és 3
szlovák startupot választott ki, akik kiállítói lehetőséget kaptak a Budapest Startup Fórumon, amely a
think.BDPST kísérő rendezvénye volt, valamint kiállíthattak és részt vehettek versenyzőként a nemzetközi
think.BDPST Start-up Expon.
● 2019 szeptemberében került sor a jubileumi, 10. Be Smart verseny megrendezésére, amelyre minden
eddiginél több, 84 startup adta be a nevezését és 74 startup jutott be a döntőbe. A versenyen kiválasztott
legígéretesebb startupok az Európai Bizottság által támogatott Startup Europe Awards Hungary
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döntőjében versenyezhettek, öt vállalkozás pedig bemutatkozhatott a lisszaboni Web Summiton, a világ
legnagyobb technológiai fesztiválján.
A BVK által szervezett jelentősebb workshopok a 2019-es évben:
-

Lean Startup Management training for startups
Doing Business int he US, HU and SK
Indítsuk magabiztosan az évet – Hogyan tárgyaljunk “nehéz” emberekkel
Hogyan adjunk elő lámpaláz nélkül?
Hogyan emeljünk árat?
Hogyan lépjünk ki a kínai piacra?
Hogyan épt csapatot egy jó vezető?

A tudásbázis szélesítése 2019-ben:
A BVK 2019-ben folytatta a vállalkozói információs portál működtetését, mely az induló és a már működő
vállalkozások számára gyűjti össze a vállalkozás sikeres működtetéséhez szükséges információkat és ismereteket.
2019-ben 80 jó gyakorlatot, 3 videót, és 4 prezentációt töltöttünk fel. Megjelent továbbá mentorált vállalkozásaink
részletes bemutatásával 3 kiadványunk, melyek közül 2 angol nyelven.
Delegációk 2019-ben:
A BVK a startup versenyek keretében támogatott startupok számára bemutatkozási és kapcsolatépítési
lehetőséget biztosított az alábbi delegációkban történő részvétellel:
4YFN (4 Years From Now)
Futurescope Dublin
Think BDPEST
Smart City Summit, Lisszabon
Rheinland Pitch, Düsseldorf
Eurostart LTTA konferencia, Valencia
Web Summit Lisszabon
Be Smart Székelyföld verseny, Marosvásárhely
A 2019-es év kiemelt projektjei:
-

Erasmus+: Kompetenciafejlesztő tréning és online képzési felület innovatív startupok számára

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 oktatást kíván
népszerűsíteni, tréninget a fiataloknak, startupoknak, amely a digitalizációs követelményeknek is megfelel.
2019. június 13-án Valenciában lezajlott a 4. partnertalálkozó, amelyen a projektpartnerek beszámoltak az
előző időszak eredményeiről és megegyeztek a következő időszak feladataiban. Emellett, sikeresen
megvalósításra került 2019. június 10-14. között az ún. LTTA tréning – tanulási és tanítási tréning (3 startupot
tudott projekttámogatásból a BVK az egyhetes tréningre kijuttatni. )
-

EYES: (Emerging Young EntrepreneurS) – Developing Entrepreneurial Spirit in Slovakia and Hungary (az
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt)
Az EYES projekt fő célja a határon átnyúló együttműködés erősítése a partnerintézmények között, és a
rendelkezésre álló, problémát kezelő szolgáltatások népszerűsítése a témában. Jó gyakorlatok megosztása
és egy 3D virtuális platform segítségével innovatív üzletfejlesztési modell megvalósítása. 2019 márciusában
és áprilisában Doing business in US, HU and SK és Lean Startup Management címmel zajlottak workshopok
a projekt keretében.
Április 04-én sor került a projekt záró rendezvényére, mely egyben a 9. Be Smart verseny díjátadója is volt.
Hazai és szlovákiai startupperek vehették át elismeréseiket, többen lehetőséget kaptak egy rövid
bemutatkozásra is, 3 perces pitch keretében. A projekt a BVK mint konzorciumvezető szervezésében valósult
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meg. A BVK, mint konzorciumvezető, a projekt kommunikációjának köszönhetően is tízszeres célcsoport
elérést tudott véghez vinni, továbbá, a projektet a sikeres és intenzív kommunikáció folyományaként
kiválasztotta az Ecorys az Európai Bizottság megbízásából a készülő legjobb gyakorlatok kiadványába. Az irat
publikálása folyamatban van.
-

ESIL projekt - Európai üzleti angyal rendszer fejlesztése
A BVK is részt vesz alvállalkozóként a European Business and Innovation Centres Network (EBN) ESIL
projektjében, mely a Horizont 2020 program keretein belül valósul meg. A projekt az üzleti angyallá válást
segíti és üzleti angyalok számára biztosít tréningeket, kapcsolatépítési lehetőségeket. A projekt 7 európai
szervezet összefogásával, több mint 40 országra terjed ki, 50 helyi rendezvény, 60 tréning és 10 webinárium
megrendezését foglalja magába. Az EBN 4 országból választott ki dedikált partnerszervezetet, a kiválasztott
országok közé a BVK révén hazánk is bekerülhetett. 2019. április 4-én a Startup Budapest Fórumon is jelen
volt az ESIL projekt.

Mentorálási tevékenység 2019-ben:
2019-ben folytatódtak a BVK által működtetett hitelprogramok. A Budapest Mikrohitel program, valamint az
Országos Mikrohitel Program keretében rendszeres mentorálási és coaching tevékenységet is végez a BVK,
továbbá kamattámogatási programokat működtet, melynek köszönhetően a Budapest Mikrohitel Programban
elérhető termékek a feltételeknek megfelelő mikrovállalkozások számára kamattámogatásokkal vehetők igénybe.
A Budapest Mikrohitel Program új elemmel bővült, a kifejezetten start-up mikrovállalkozások részére kifejlesztett
Start-up Budapest Mikrohitellel, melynek keretében mindazon vállalkozások, melyek innovációt valósítanak meg,
ingatlan biztosíték nélkül, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel történő együttműködés alapján nyújtott
kezességvállalás mellett juthatnak kisösszegű finanszírozáshoz.
A BVK mentor programot működtetett továbbá az Óbudai Egyetem Leginnovatívabb Szakdolgozat Pályázat
nyertesei számára is az Óbudai Egyetemmel fennálló együttműködés keretében.
Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási Szabványok:
Az adaptációra történő felkészülés keretében számos szervezetfejlesztési, valamint szabályozási fejlesztési
feladatot hajtottunk végre. Egyfelől – követve a CoGC előírásait - megerősítésre került a mikrofinanszírozási
tevékenység belső szakmai kontrollja, másfelől a mikrohitelezésre vonatkozó szabályozás olyan elemekkel bővült,
melyek alapvetően a programban résztvevő mikrovállalkozások megfelelő tájékoztatását szolgálják a
mikrofinanszírozás igénybevételével járó költségek, valamint az esetleges nemfizetés következményei
vonatkozásában.
Az adaptációt megelőző független minősítő szervezet, a Microfinanza Rating által bonyolított audit keretében
2019 júniusában többnapos helyszíni szemlére került sor, melynek során a BVK teljes mikrofinanszírozási és egyéb
tevékenysége átvilágításra került.
Az auditról részletes jelentés készült, melynek alapján az Európai Bizottság döntött az adaptáció jóváhagyásáról.
A közhasznú tevékenységben részesültek létszáma 2019-ben:
- A BVK által létrehozott, a tudásbázis szélesítését szolgáló információs portálok megtekintési gyakorisága 2019ben több mint 260 ezer volt, az oldalt felkeresők száma közel 26 ezer. A BVK hírlevelének közel 2800 olvasója
van.
- A 2019-es évben közvetlenül vagy közvetve több mint 1900-an részesültek a közhasznú tevékenységből, mely
közel 240 vállalkozás esetében közvetlen mentorálást jelentett, mely munkahelyek teremtését is
eredményezte. A támogatottak a mezőgazdaság, a kultúra és a kreatív ipar, a környezetvédelem, az
egészségügy, a szoftverfejlesztés, a mesterséges intelligencia és a szolgáltatások területeiről kerültek ki.
- A BVK a 2019-es évben becslések szerint közel 500 startupot, illetve startuppert támogatott versenyekkel,
workshopokkal és rendezvényekkel, melyek egyfelől a tudásbázis szélesítését, másfelől a sikeres piacra
lépéshez, valamint a forrásbevonáshoz szükséges bemutatkozási, illetve kapcsolatépítési lehetőségeket
nyitották meg a vállalkozások előtt. A BVK mentor programjai által közvetlenül támogatott startupok túlélési
aránya közel 100%.
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- A BVK által szervezett különböző eseményeken több mint 1400 fő, ezen belül a workshopokon közel 400 fő
jelent meg. Mikrohitel programjaink keretében több mint 300 ingyenes konzultációt bonyolítottunk le, több
mint 100 vállalkozás rendszeres mentorálásban részesült.
- A Startup Budapest Program rendezvényein több mint 1000 résztvevő jelent meg, a program rendezvényein
kiállító száma 115. Kiadványban bemutatkozási lehetőséget 44 startup nyert.
- A BVK több mint 30 partnerrel működik együtt, melyek között egyetemek, nagykövetségek, főkonzulátusok,
üzleti angyalok, kockázati tőketársaságok, bankok, nagyvállalatok, valamint a gazdaságfejlesztésben érdekelt
hazai és nemzetközi szervezetek találhatók.
- A BVK 2019-ben összesen közel 90 napot fordított a célcsoportjai részére nyújtott coaching és mentorálási
tevékenységre külső előadók, valamint saját munkaszervezete által. A meghívott külső szakértők száma több
mint 60.
- Közvetlenül és közvetve a BVK tevékenységének köszönhetően 126 vállalkozás jutott vállalkozásának
fejlesztéséhez szükséges forráshoz. Ezeknek közel fele startup fázisban lévő mikrovállalkozás.
- A BVK által közvetve vagy közvetlenül támogatott célcsoport több mint fele az alulreprezentált (női és/vagy
fiatal) kategóriába tartozik.

Budapest, 2020. április 20.

a Kuratórium elnöke
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A
BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2019. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
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 szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány vagy BVK) 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 BVK szakmai tevékenységét csak nemzetközi szereplőkhöz tudjuk mérni. A Közalapítvány jelenleg
Európában az egyetlen olyan vállalkozásfejlesztő szervezet, amely mind a mikrohitelezés, mind pedig
az innovatív vállalkozásfejlesztés területén megszerezte az unió legmagasabb minősítését. 2017 óta
tagja az Európai Üzleti Innovációs Centrumok Hálózatának (EBN), amely szervezet évente készít az
egész unióra kiterjedő felmérést. A legfrissebb „2019 EUBIC impact and Activity Report” az unió
legjelentősebb 138 üzleti innovációs centrumának (BIC) 2018-as tevékenységét értékelte, köztük 16
vállalkozásfejlesztési ügynökségét (Development Agency) is, melyek egyike a BVK. A vizsgálat
megállapítása szerint a Közalapítvány szinte minden mutatójában magasan az átlag felett teljesít,
jelenleg Európa egyik legjobb vállalkozásfejlesztési szervezete.
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.
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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. 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 észszerűség 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 20 millió 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 gazdaságivállalkozási 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 Közalapítvány az eszközök és források értékelésében a Számviteli törvényben
megfogalmazottaktól eltérő eljárásokat nem alkalmaz. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírását a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel, évenkénti gyakorisággal
számolja el. Az értékcsökkenést, a használatbavételt (aktiválást) követő naptól kezdődően év
végén egy alkalommal kell elszámolni. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi
eszközök értékét a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként.

-

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
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-

• egyszerűsített mérlegből,
• egyszerűsített eredménykimutatásból és
• kiegészítő mellékletből áll.
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 véleménnyel
együtt a Felügyelőbizottság, 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 véleményt 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 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 beszámolója 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 2019. évi egyszerűsített mérl eghez kapcsolódó kieg észítések
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
650 392
751 748
101 356
Forgóeszközök
1 133 000
1 111 158
-21 842
Aktív időbeli elhatárolások
6 968
29 362
22 394
Eszközök összesen
1 790 360
1 892 268
101 908
Saját tőke
1 604 215
1 571 328
-32 887
Céltartalékok
43 920
43 920
0
Kötelezettségek
62 318
97 544
35 226
Passzív időbeli elhatárolások
79 907
179 476
99 569
Források összesen
1 790 360
1 892 268
101 908
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

751.748 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
12 237
0
118
12 119
Értékcsökkenés
3 972
2 087
118
5 941
Nettó érték
8 265
-2 087
0
6 178
Ingatlanok
Épületek
Bruttó érték
56 400
149 686
206 086
Értékcsökkenés
37 245
819
38 064
Nettó érték
19 155
148 867
168 022
Ingatlanok értékhelyesbítése
432 845
21 867
410 978
Ingatlanok összesen
452 000
148 867
21 867
579 000
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték
77 374
1 194
78 928
Értékcsökkenés
37 668
8 669
46 337
Nettó érték
40 066
-7 475
0
32 591
Beruházások
1 670
150 194
151 864
0
Tárgyi eszközök összesen
Bruttó értéke
568 649
301 074
173 731
695 992
Értékcsökkenése
74 913
9 488
0
84 401
Nettó értéke
493 736
291 586
173 731
611 591
Immat. jav. és tárgyie. nettó
502 001
289 499
173 731
617 769
Befektetett pénzügyi eszk.
148 391
0
14 412
133 979
Befektetett eszközök
650 392
289 499
188 143
751 748
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A tárgyév folyamán az Alapító felújítási célú támogatásából 149.000 E Ft beszerzés történt.
Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.
Az immateriális javak bruttó értéket 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 118 E Ft került elszámolásra. A záró nettó érték
6.178 E Ft-ra változott.
Az ingatlanok, ezen belül az épületek bruttó értékét 89.173 E Ft-tal növelte az elektromos hálózat
felújítása (Elektromos hálózat 88.350 E Ft és a Hálózatcsatlakozási díj 823 E Ft), valamint 60.513 E Fttal a szellőző és légcsere felújítása, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 819 E Ft-tal
csökkentette. A nettó érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 168.022 E Ft.
A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került
aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 579.000 E Ft, amely
az alábbi értékeket tartalmazza:
- épület nettó értéke
168.022 E Ft
- értékhelyesbítés
410.978 E Ft
- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték
579.000 E Ft
Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján -21.867 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a
2018. évihez képest. Az értékhelyesbítés csökkenése 21.867 E Ft-tal csökkentette az eszközök és
azonos összeggel a saját tőke, ezen belül az értékelési tartalék értékét.
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
4 773
Távközlési eszközök
5 121
112
Számítástechnikai eszközök
15 415
5 569
Technikai eszközök
4 257
1 753
Egyéb berendezési, felszerelési tárgyak
2 156
227
Egyéb gépészeti berendezési, felsz. tárgyak
29 475
20 157
Összes érték
72 488
32 591
Irodai, igazgatási berendezések, eszközök tárgyévi beszerzése 1.082 E Ft értéken történt.
Az egyéb gépek és berendezések nagyobb része már nulla nettó értékben szerepel a
nyilvántartásokban.
Az egyéb gépészeti berendezési eszközök értékét a tárgyévben elszámolt tervszerinti értékcsökkenés
4.215 E Ft-tal csökkentette.
A kis értékű beszerzések (112 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.
A befejezetlen beruházás soron nyilvántartott elavult használhatatlan eszköz selejtezésével,
állományból való kivezetéssel 984 E Ft került elszámolásra terven felüli értékcsökkenésként.
A beruházás soron nyilvántartott záró nettó érték 0 E Ft-ra változott.
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A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán
117.855 E Ft-tal nőtt.
A befektetett pénzügyi eszközök 133.979 E Ft záró értéke az Enterprise’94 Kft.-ben lévő 100%-os
tulajdoni hányadot jelentő 3.000 E Ft üzletrészt, valamint a Budapest Mikrohitel Program keretében
130.979 E Ft a mikrohitelezett vállalkozásoknak hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök értéket mutatja.
A befektetett eszközök értéke összességében az előző évhez viszonyítottan 101.356 E Ft-tal nőtt.

B.

Forgóeszközök

1.111.158 E Ft

A forgóeszközök értéke az előző évhez viszonyítva 21.842 E Ft-tal csökkent.
A követelések 29.566 E Ft értéke, a Budapest Mikrohitel Program követelésekből származik.
A lejárt mikrohitel követelések után az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. Ezekből
a tárgyévben befolyt összeg 232 E Ft. A követelés és az értékvesztés azonos összeggel szerepel a
könyvekben 2.475 E Ft.

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1.081.592 E Ft, a nyitó értékhez viszonyítva 24.493 E Fttal csökkent.
A pénzkészlet összetétele:
- pénztár
- valutapénztár (1.207,75 EUR)
- elszámolási betétszámla
- devizabetét számla (72.645,99 EUR)
- lekötött betét
- elkülönített betétszámlák
ö s s z e s e n:

C.

180 E Ft
495 E Ft
37.323 E Ft
8.832 E Ft
500.000 E Ft
534.762 E Ft
1.081.592 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások

29.362 E Ft

Az árbevétel és az egyéb bevételek elhatárolása 28.898 E Ft, amely a 2019. évet illető kamattal és
folyósítási jutalékkal (519 E Ft), valamint az ESIL projekt (2.202 E FT), az SKHU Interreg projekt (13.122
E Ft) az Eurostart projekt (1.411 E Ft), Crafts Cood projekt (4.964 E Ft), valamint az NKFIH
támogatással (6.680 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza. Továbbá 464 E Ft költség elhatárolást
(vagyonbiztosítás, internet, előfizetések, szoftver bérlet költségei).

A mérleg eszköz oldalának főösszege

1.892.268 E Ft

D.

1.571.328 E Ft

Saját tőke

A saját tőke összességében 32.887 E Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

7

Az induló tőke 10.000 E Ft összege az év folyamán nem változott.
A tőkeváltozás 5.958 E Ft, amely az előző évhez képest 6.056 E Ft-tal csökkent. A tőkeváltozás
összegét az előző évi eredmény 6.232 E Ft-tal csökkentette, valamint növelte a mikrohitelalap
tárgyévi változásának a lekötött tartalékba történő átvezetése A mikrohitel alap tárgyévi csökkenése
176 E Ft, – a mikrohitel alap kamatbevételének a mikrohitel alap terhére elszámolt költségekkel
csökkentett összege –, melynek fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott.
A lekötött tartalék összege 1.155.411 E Ft, amely az előző évhez képest 176 E Ft-tal csökkent. A
lekötött tartalék összegét növelte a tárgyévben realizált mikrohitel alapokkal összefüggő
kamatbevétel és csökkentette a felmerült ráfordítási költség.
Az értékelési tartalék a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének
aktualizálása alapján 410.978 E Ft.
Az alaptevékenység -29.708 E Ft-os vesztesége és a vállalkozási tevékenység 18.689 E Ft-os
nyeresége összességében -11.019 E Ft-tal csökkentette a saját tőkét.

E.

Céltartalékok

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.

Kötelezettségek

97.544 E Ft

A kötelezettségek mérlegértéke 97.544 E Ft, az előző évihez képest 35.226 E Ft-tal nőtt.
A hosszú lejáratú kötelezettség értéke 40.172 E Ft, amely a Józsefvárosi Mikrovállalkozások
Kamattámogatási Programja (9.435 E Ft) és a BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja
(2.576 E Ft), valamint az államkincstári forrásból származó mikrohitelalapot és az alap után kapott
kamatok összegét mutatja (28.161 E Ft).
A rövid lejáratú kötelezettség 57.372 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
- belföldi szállító
- külföldi szállító
- NAV Táppénz hozzájárulási köt.
- 2020-ben esedékes adók /ÁFA
- támogatásból vissza fizetendő
- 2020-ban esedékes kamattámogatások
- alapítói működési támogatás 2019-ben
még fel nem használt része
- projekt előleg
- kaució
ö s s z e s e n:

1.744 E Ft
2.479 E Ft
20 E Ft
387 E Ft
894 E Ft
1.998 E Ft
30 012 E Ft
16.838 E Ft
3.000 E Ft
57.372 E Ft

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2020-ban
megtörtént.
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Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli
adótartozás egyedül a táppénz hozzájárulási kötelezettség, ami 20 E Ft (fizetési határidő 2019.12.30a, kiegyenlítve 2020.01.03-án).

G.

Passzív időbeli elhatárolások

179.476 E Ft

Itt található:
- a bevételek passzív időbeli elhatárolása
• Üzletbérlettel összefüggő 18 E Ft közüzemi díjbevétel elhatárolt összege;
- a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
• a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgy évet terhelő költségek elhatárolása 2.933 E Ft
összegben (audit 2.159 E Ft, takarítás költség, telefon-költség és a várható közüzemi díjak
774 E Ft);
- a halasztott bevételek
•
halasztott bevételként 176.525 E Ft kerül elhatárolásra, az Alapítótól beruházási és felújítási
célra kapott támogatás bevétele az értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 7.215
E Ft értékben.
A mérleg forrás oldalának főösszege

1.892.268 E Ft

A 2019. évi eredmény kimutatáshoz tartoz ó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának
eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2019-ben 259.866 E Ft bevételt ért el. Az összes
elszámolt költség és ráfordítás 270.885 E Ft.
A közhasznú tevékenységből származó bevétel – összehasonlítva a 2018. évivel – az alábbi
jogcímeken keletkezett (adatok E Ft-ban).
Megnevezés
2018. év
2019. év
OMA jutalék bevétele
6.008
5.232
Egyéb bevételek:
Alapítótól kapott támogatás
135.844
166.071
Alapítótól kapott beruházási támogatás
4.428
7.215
Pályázati támogatások
44.604
50.721
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a)
0
0
Egyéb és rendkívüli bevételek
3.583
2.319
Pénzügyi műveletek bevétele
13.137
7.773
Összes közhasznú bevétel
207.604
239.331

•

Az alapító Fővárosi Önkormányzat a 2018. évben nyújtott 159.000 E Ft működési
támogatásából (amely 2018. április 1. - 2019. március 31. időszakra szól), Közalapítványnál
az év folyamán 37.083 E Ft került felhasználásra és a 2019. évben nyújtott 159.000 E Ft
működési támogatásából (amely 2019. április 1. - 2020. március 31. időszakra szól), a
Közalapítványnál az év folyamán 127.731 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt
30.012 E Ft rövidlejáratú kötelezettségként került kimutatásra.
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•
•

•
•

Az Alapító 2019-ben felújítási célra nyújtott támogatást a Közalapítványnak 149.000 E Ft
értékben, ami mind az üzembe helyezett felújítás fedezetére szolgál.
A Közalapítványnál beruházási és felújítási támogatás bevételeként az értékcsökkenéssel
arányosan került elszámolásra 7.215 E Ft (online vállalkozói információs portál 2.000 E Ft,
elektromos elosztó berendezés cseréje-felújítása 2.326 E Ft, hőközpont felújítás 630 E Ft,
védőkorlát felszerelése 653 E Ft, informatikai hálózat fejlesztés 1.508 E Ft, elektromos
hálózat felújítás 58 E Ft és szellőző és légcsere felújítás 40 E Ft).
Halasztott bevételként 176.525 E Ft került passzív időbeli elhatárolásra.
Támogatásokból és pályázati projektekből származó bevétel 2019-ben 50.721 E Ft, amely
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
2.876 E Ft,
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal ED 18-1-2019-0003 a BVK
szervezésében történő Magyar Startup megjelenések támogatása 2019 első
félévében (Future Scope - Dublin, Rheinland Pitch on Danube – Budapest, Startup
Budapest Fórum – Budapest, Smart Cities Summit – Lisszabon) 12.620 E Ft. A
megvalósult projekt költsége 9.832 E Ft, projekt záráskor a fel nem használt 2.788 E
Ft visszautalásra került.
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal ED 18-1-2019-0026 Lisszabon Web Summit 2019 kiállítás támogatása 6.680 E Ft.
Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány támogatása az 56/2018 (05.09)
szerződés számon futó, Nemzetközi startup verseny és díjkiosztó konferencia
támogatása 6 E Ft.

.
Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatása az 128/2019 (10.04)
szerződés számon futó támogatás, a Startupok Éjszakája c. rendezvény
lebonyolításához 5.000 E Ft,
EuroSTART nevű, Erasmus+ StrategicPartnership keretében megvalósuló támogatott
projekt 4.567 E Ft,
727812- ESIL Projekt számon futó European Business and Innovation Centre Network
támogatása 2.202 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
14.594 E Ft,
Interreg Europe - CRAFTS CODE Projekt, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatása 4.964 E Ft,
Egyéb bevétel 2.319 E Ft, amelyből
- kapott költségtérítés 138 E Ft,
- visszaírt értékvesztés 232 E Ft,
- kamattámogatás 1.949 E Ft.
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A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 7.773E Ft,
- amelyből a lekötött betét kamatbevétele 1.602 E Ft,
- a Mikrohitel Alap kamatbevétele 5.526 E Ft, valamint
- 645 E Ft árfolyamnyereség is keletkezett.
A 2019. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 31.727 E Ft-tal nőtt.
A Közalapítvány 2019. évi vállalkozási tevékenysége során ingatlan bérbeadásból 15.720 E Ft,
közvetített szolgáltatásból 1.810 E Ft, egyéb bevétel 3.005 E Ft, valamint 1.846 E Ft (1.810 E Ft
közvetített szolgáltatás, 36 E Ft ingatlan karbantartás) ráfordítás került elszámolásra.
A Közalapítványnak 2019. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 18.689 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
– közhasznú tevékenység bevétele
– összes bevétel

20.535 E Ft
239.331 E Ft
259.866 E Ft

Kedvezményezett mérték: 259.866 E Ft x 0,15 = 38.980 E Ft és (38.980 E Ft – 20.535 E Ft) =
18.445 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:
Adózott eredmény:

0 E Ft
18.689 E Ft
II.

A 2019. 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 142.866 E Ft. Ezen összegből a Kuratórium
és a Felügyelőbizottság tagjai 28.241 E Ft tiszteletdíjban részesültek.
A Közalapítvány 17,8 fős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait, közülük többen részmunka
időben dolgoztak.
Budapest, 2020. április 20.
a Kuratórium elnöke
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