
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-30 14:04:57. Érkeztetési szám: EB00598734
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

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

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 2 1
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Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

6 0 0 0 Kecskemét

Bajcsy-Zsilinszky Endre körút
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Dr. Balogh László

Kecskemét 2 0 2 2 0 5 0 9
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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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

186 630 167 722

0 0

981 815

185 649 166 907

190 008 195 183

3 500 3 500

8 769 1 911

0 0

177 739 189 772

753 631

377 391 363 536

-8 654 -16 463

20 010 20 010

-27 781 -28 664

-883 -7 809

385 957 379 960

385 308 379 406

649 554

88 39

377 391 363 536
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

1 041 735 1 041 735

20 206 12 162 20 206 12 162

74 70 74 70

21 321 12 967 21 321 12 967

21 321 12 967 21 321 12 967

4 050 3 550 4 050 3 550

12 160 11 952 12 160 11 952

140 166 140 166

5 854 5 108 5 854 5 108

22 204 20 776 22 204 20 776

-883 -7 809 -883 -7 809

-883 -7 809 -883 -7 809
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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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 0 0 0
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

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

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

6 0 0 0 Kecskemét

Bajcsy-Zsilinszky Endre körút

6 - AL. 1

    

0 3 0 0 P k 6 1 1 3 5  1 9 9 2

0 3 0 1 0 0 0 0 3 8 5

1 8 3 4 0 8 7 5 2 0 3

Dr. Balogh László

gazdaságfejlesztés, vállalkozásélénkítés

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1)., 13. 

településfejlesztés, gazdaságszervezés

induló és működő mikro-, kisvállalkozások

170
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .46 .23



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

21 321 12 967

21 321 12 967

22 204 20 776

12 160 11 952

-883 -7 809
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .30  18 .46 .23
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Bács-Kiskun Megyei vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapítóinak/Kuratóriumának 

Vélemény  

Elvégeztem  a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021 évi egyszerűsített éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – 

melyben az eszközök és források egyező végösszege 363 536 E Ft, a tárgyévi cél szerinti  eredménye 7 809 E Ft 

veszteség, vállalkozási tevékenység eredménye nulla Ft  -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő 

mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2020. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 

való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai 

Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi 

függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 

megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  2021. évi közhasznúsági 

mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 

vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” 

szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, 

és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó 

következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én  felelősségem 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 ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az 

elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást 

tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával 

kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves 

beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek 

az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának 

ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú 

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok(unk) és szakmai szkepticizmust tartok(unk) fenn. 

Továbbá: 

 Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom) az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek) a 

véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata 

nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak(unk). 

 Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, 

amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való képességét illetően. 

Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független 

könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő 

kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell 

véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy 

az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni. 
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 Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott 

belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

 
 
Kecskemét, 2022. május 09. 
 
 
 
 
 
          Toldi Mária                                                                                                               Toldi Mária 
Audit-Gold Könyvvizsgáló Bt                                                                                Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kecskemét, Kisfaludy u. 8.                                                             Nyilvántartási szám:002176 
Nyilvántartási szám: 001115    
 
 



 

 

Bács – Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Székhely: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre körút 6. Alagsor 1. 

 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET, SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a 2021. ÉVI SZÁMVITELI TÖRVÉNY     
SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT  

ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 
 

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1992. október 2.-án alapítot-
ták. Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú 2010.04.28-tól. 
 
Adószáma: 18340875-2-03 
Bírósági bejegyzés száma: 0300/PK. 61135/1992/2 
Statisztikai számjel: 18340875-9499-569-03 
Az Alapítvány célja: Speciális szolgáltatások kombinációjával élénkítse, fejlessze a 
megye gazdaságát, új munkahelyek teremtésével javítsa a térség eltartó és megtartó 
képességét. 
A vállalkozások sikeréhez szükséges legfontosabb feltételek, úgymint készség, képes-
ség, információ és tőke szükséges időben és mértékben való biztosításával, illetve 
fejlesztésével közreműködjön a piacgazdaság követelményeinek megfelelő mikro-kis- 
és középvállalkozások létrehozásában, fejlesztésében. 
Alapítók: 

- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
- Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásszervezési Alapítvány (jogutód nélkül megszűnt) 

- Bács-Kiskun Megyei Gazdaszövetség (jogutód nélkül megszűnt) 
- Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség 
- Bács-Ág Kft 
- Protektor Kft Kalocsa 
- Kalocsa Városi Önkormányzat 
- Páhi Község Önkormányzata 
- Kunpeszér Község Önkormányzata 
- Kiskunmajsa Város Önkormányzata 
- Zsana Község Önkormányzata 
- Harta Nagyközség Önkormányzata 
- Bácsalmás Város Önkormányzata 
- Kerekegyháza Város Önkormányzata 
- Gara Község Önkormányzata 
- Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 
- World – CONTAKT Nem. Inf. Szolg. Kft. Kecskemét (jogutód nélkül megszűnt) 
- Bugac Nagyközség Önkormányzata 
- Katymár Község Önkormányzata  
- Bátmonostor Község Önkormányzata 
- Apostag Község Önkormányzata 
- Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
- Nemesnádudvar község Önkormányzata 
- Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület 
- Szekó Kft Kecskemét 
- OTP Bács – Kiskun Megyei Igazgatósága 
- Dr. Kovalcsikné dr. Kalmár Éva (jogutód nélkül megszűnt) 
 



 

 

Alapítói vagyon: 20.010. e - Ft   
 
 Az alapítvány megbízott ügyvezetője: Békefi Helén 
  
Az Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Balogh László, a 
kuratórium elnöke, az alapítvány képviselője. 
 
Általános értékelés:  
Működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről a kettős könyvvitelre vonatkozó szabályok 
szerint készíti egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, és eredmény 
kimutatását - illetve kiegészítő mellékletét, és közhasznúsági mellékletét. 
 
Működésében az üzleti évet a tárgyév január 1-től december 31-ig terjedő időszakban 
határozza meg. 
  
A mérleg fordulónapja december 31. a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő 
március 31 
 
Értékcsökkenési leírás elszámolása: 
 
A 200.000 Ft egyedi beszerzés érték alatti, éven belül elhasználódó eszközöket hasz-
nálatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. 
 
Az éven túl elhasználódott eszközök esetében a Társasági és Osztalékadóról szóló 
Tv. 1. és 2. sz. mellékletében foglaltakat alkalmazzuk az értékcsökkenés elszámolá-
sára. 
A tárgyévben üzembe helyezett tárgyi eszközök maradványértékét “o” értékben álla-
pítottuk meg. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása december 31-én történik. 
 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása 2021. évben:   
                                                                                                                                      
                    e Ft 
 
                          NY       +       -           Z            NY      +       -        Z                      Nettó 
 Megnevezés                            Bruttó érték                 Értékcsökkenés                záró 
 
Immat. 
 javak                897        -    -     897                897         -       -     897                     0            
 
Műszaki 
berendezések   5.678   -    -      5.678            4.920     +161    -     5.081               596 
  
 
Ingatlanok         230      -      -     230                 7         +5   -           12                    219 
   
___________________________________________________________________ 
Összesen:       6.805      -  -      6.805              5.824            161    -     5.990          815   
 
 



 

 

 
Tárgyévi éves értékcsökkenés változása  
                                                                                                                                                   
            e Ft 
 Megnevezés                     Terv szerinti                     Terven felül                           ___  
Immateriális javak                          0                                 0                                               
Műszaki berendezések          161                               0   
ingatlanok                                       5                               0  
___________________________________________________________________ 
Összesen :                                  166                                0 
 
 
A Mikrohitelezési tevékenység mérlegre gyakorolt hatása 
 
 
Az Alapítvány mikrohitel folyósítással foglalkozik.  
A kapott mikrohitel alap nem az alapítvány saját tulajdona, ezért a számviteli nyilván-
tartásainkban a kötelezettségek között szerepel. 
 
       
Értékelési eljárások:    
 
A tárgyi eszközöket tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra. 
 
A követeléseket és pénzeszközöket könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. 
A kötelezettségeket szintén könyv szerinti értéken szerepeltetjük.  
 
Céltartalék képzés nem volt.  
 
Elhatárolások: 
 
Mikrohitelből: 456.204.- Ft (az alapítvány saját árbevétele, melyet 2022-ben folyósított 
az alapkezelő. Ténylegesen ez az összeg a 2021. december havi munka költségtérí-
tése, az összeg 2021. év bevétele.) 
 
 
174.795.-Ft tanácsadás bevétele, mely 2020. IV. negyedévben keletkezett, és 2022-
ben került kifizetésre. 
             
 
Az Alapítvány 2021. év folyamán csak alaptevékenységet végzett, melynek értéke 
egyéb bevétellel együtt 12.967 e Ft. 
 
 
 
A bevételek megoszlása, támogatási programok bemutatása: 
 
A bevétel 94% a mikrohitel tevékenységből, 6 %-a tanácsadási tevékenységből tevő-
dik össze. 
                                   



 

 

 
Az Alapítvány költségeinek bemutatása: 
                                                                                                                            e. Ft                                                                                                                        
 
Költség nemek                             Bázis év  e Ft               Tárgyév e Ft       Változás %      
Anyagjellegű ráfordítások                    4.050                       3.550            87,65      
Személyi jellegű ráfordítások             12.160                     11.952            98,29     
Értékcsökkenési leírás                            104                          166            159,62   
Egyéb ráfordítások                               5.854                       5.108             87,26     
 
 
Az egyéb ráfordítás sor tartalmazza a mikrohitelek december 31-i értékvesztését,  
4.368.170.-Ft-ot, mely azonban nem tartalmaz tényleges pénzkiadást. 
 
 
Vezető tisztségviselő munkaviszonyban látta el feladatát. 
 
Részére kifizetett   Bruttó bér:                   5.160.000.-Ft                        
                               Nettó bér:                    3.431.400.-Ft 
                               
                                
 
Az alapítványnál foglalkoztatottakra vonatkozó adatok: 
Állománycsoport                Létszám(fő)          Bérköltség(eFt)      Egyéb szem.jell.(eFt) 
Teljes munkaidős                    3                         10.348                          0 
 
 
A 2019. évi tevékenység eredményének bemutatása. 
 

 2020. év         2020. év  
                                                                                 

tevékenység bevétele                                 21.321      12.967 
adózás előtti eredmény                                -883        -  7.809 
adózás előtti eredményt csökkentő tétel         0         0  
adózás előtti eredményt növelő tétel              0                  0  
adó alap                                                          0                  0 
adó kedvezmény                                             0                  0  
adófizetési kötelezettség                                 0                  0 
 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
 
Az alapítvány tevékenységei: mikrofinanszírozás, tanácsadás, oktatás, képzés, inno-
vációt segítő tevékenység, foglalkoztatás-megőrzés és -bővítés segítése, hazai és EU-
s programok közvetítése mikrovállalkozásoknak.    
Alapfeladatunk a mikrohitel programok működtetése, melyből az alapítvány főbevétele 
származik. A koronavírus járvány helyzet, a bevezetett hitelezési moratórium és for-
ráshiány ellenére az országos és helyi programokban 2021-ben 6 vállalkozás 49 millió 
forint állami támogatású kedvezményes forrást kapott, és jelenleg is 275 millió forintos 



 

 

portfóliót kezelünk. Munkánk során a hitelképes, de nem bankképes, hátrányos hely-
zetű vállalkozóknak nyújtunk beruházási, forgóeszköz és szabad felhasználású támo-
gatott kölcsönt, melyhez a futamidő alatt emelt szintű tanácsadást, mentorálás nyúj-
tunk.  
Emellett átfogó tanácsadói programok során térítésmentesen nyújtottunk alapszintű 
tanácsadást vállalkozásoknak, segítünk pályázatot és üzleti tervet készíteni, a projekt-
ötleteket megvalósítani, végigkísérni. Évek óta célunk az innovatív mikrovállalkozások 
segítése, az üzleti, vállalkozói tudás növelése. Évtizedek óta részt veszünk különböző 
klaszterek munkájában, 2019-től a Hírös Beszállítói Klaszter tagjai vagyunk. Együtt-
működünk hitelintézetekkel, forrástérképet tervezünk, forráskoordinációt látunk el, 
közvetítjük a rendelkezésre álló forrásokat a célcsoport számára.  
Együttműködünk a térség gazdaságfejlesztési szereplőivel, részt vettünk a Megyei Ön-
kormányzat és Kecskemét MJV Önkormányzata foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési 
programjaiban. Célunk a hátrányos helyzetű, inaktív személyek munka világába tör-
ténő visszavezetése, illetve a mikro-, kisvállalkozások, mint foglalkoztatók bevonása a 
hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásába. Ezekben a programokban is ki-
emelt feladatunk a vállalkozóvá válás segítése, tanácsadással, képzéssel, finanszíro-
zással.  
Munkánk során partnerségre törekszünk valamennyi gazdaságfejlesztési, érdekképvi-
seleti szervezettel, kamarákkal, az ipartestületekkel, az AIPA Nonprofit Kft-vel, civil-
szervezetekkel. A megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok hálózatának tagjaként 
részt veszünk az Europen Microfinance Network nemzetközi programjaiban. 
Működtetjük a Vállalkozói Központ irodáját, koordináljuk a vállalkozói információs pon-
tok, tanácsadó hálózat működését. 
 
 
 
Egyéb információk. 
 
A könyvvizsgálatot végezte: 
 
Toldi Mária bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 002176 
AUDIT GOLD Könyvvizsgáló Bt  
Regisztrációs szám: 001115 
6000. Kecskemét, Kisfaludy utca 6-8. 
A könyvvizsgáló egyéb feladatra megbízást nem kapott. 
 
A könyvviteli szolgáltatást végezte: 
 
Sebők Audit Könyvvizsgáló Kft 
6050. Lajosmizse, Deák F. u. 2/a 
Sebők Márta bejegyzett könyvvizsgáló 
Kamarai regisztrációs száma: 002161  
 
K e c s k e m é t, 2022. március  31. 
 
                                                                                   Dr.Balogh László 
                                                                                 Kuratórium elnöke 
                                                                                                                                                                     


