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1. AzAlapí ány pénziigyi és míík dési fenntarthatósága

A 202l-es pénzi.igyi beszámolóból és annak kiegészít mellékletéb l látható, hogy az Alapítvány pénzi.igyi

fenntarthatóságának megteremtése érdekében jelent s el relépést értiink el, viszont ez továbbra is kihívást
jelent. Bár a 202t-es évet az alapítvány minimális veszteséggel zárta, ez jobb az el z évek adatainál (kivéve

2020, amikor nyereséges volt az alapítvány). A javulás els sorban annak az RVA Group néven létrehozott

i.izletfejleszt konzorciumnak kosztjnhet , melyben a VMVA egyiittm kodik a Székesfehérvári Regionális

Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (RVA), és más i.izletfejleszt cégekkel, szakért kkel. A mikrohitelezéshez

kapcsolódó legtobb feladatot az RVA munkatársai látják el, rgy a koltségek is ott keletkeznek, az alapítvány

tisztségvisel i pedig az ket megillet tiszteletdíjnak csak egy részét veszik fel.

Annak ellenére, hogy a 2O2'J,-es év m kodésére is rányomta a bélyegét a COV|D-19 járvány folytatódása,

sikeriilt szinten tartanunk alapítvány saját forrásaiból tortén mikrohitel kihelyezések számát. 2018-ban 18

millió forint, 2019-ben 40 millió forint, 2O20-ban74,4 milli forint volt a kihelyezés osszege. 2021-ben pedig

51,1 millió forint kolcs<infolyósítást végezt nk. Mint ahogyan arról már korábban tájékoztatást adtunk, a

korábbi években jelent s reformot vezettiink be a mikrohitelezésben, és teljesen digitalizáltuk az eljárásokat,

így a járvány ellenére azért nem állt le az alapítvány mííkodése, a mikrohitel kihelyezések folytatódtak. A

hiteligénylések on-line érkeznek az alapítványhoz, és a teljes hitelbírálati eljárás is teljesen digitalizált.

t.t" &z,A&apítvámy aíát fi a{é$e és fr frdfreásfr &aefiyze&e

Mint ahogyan arról már tobbszor tájékoztatást adtunk, a kozgyíílés d<jntését figyelembe véve a 2018-as

évben a mérleg korrekciója megtortént és az Alapítvány saját tulajdon forrásai saját t keként keriiltek

lektinyvelésre.

Ennek el zménye, hogy az Alapítvány az 1990-es évek elején kezdte meg hitelezési tevékenységét a PHARE

mikrohitel program keretén belül. Ehhez az Alapítvány feltételhez kotott céltámogatás formájában, valamint

kamatmentes kolcsonként kapott forrásokat. A források kozvetítését a Magyar Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány látta el egészen 2000-ig, amikor a program véget ért és a felek elszámoltak egymással. Az MVA-

val tortén korábbi jogi egyeztetéseknek megfelel en a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

az alapok tulajdonjogát megszerezte, kezel ijogát pedig átadta az MVA-nak.

A 2000-ben MVA-nak átadott források kezel i jogát 2006-ban visszakapták az alapokat tulajdonló HVK-k.

2006-ban az egyes HVK-k képvisel i kijlon-ki.jlon megállapodást kotottek az MVA-val az alapok kezel i

jogának visszaadásáról a HVK-k számára és az alapok feletti ellen rzési jog biztosításáról az MVA számára.

Ennek a szerz désnek a módosítása, vagy megsz ntetése biztosíthatta az Alapítvány további fenntartható

m kodését. 2019. j nius 12-én kelt levélben jeleztiik az MVA kuratóriumának elnoke felé a szerz dés

módosításának igényét, de erre nem érkezett válasz. Ebb l adódott, hogy egyetlen jogi lehet ségiink az MVA-

val 2006-ban kotott szerz dés felmondása volt, melyet az Alapító és a Kuratórium jóváhagyását kovet en
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20].9. november 11-én kelt levelünkben tettünk meg és melyet az MVA 20]-9. november 13-án vett át. Az
MVA jelezte, hogy a felmondást nem fogadja el, majd a szerződést két éwel a mi felmondásunk után
felmondta, a 2000-es együttműködési szerződéssel együtt. Annak, hogy az MVA nem fogadta el a mi

felmondásunkat nincsen jogi jelentősége, mivel a felmondásunk az MVA általi kézhezvétel napján már
hatályosult.

A szerződés felmondását követően lehetőség nyílt a saját alapok felhasználására az Alapítvány pénzügyi

konszolidációjának, további fenntarthatóságának és az alapítói céljai megvalósításának érdekében, melyet az

Alapítvány kuratóriuma 2O2O. július 16-i ülésén jóváhagyott. Az MVA mikrohitelezésért felelős
igazgatóhelyettesével, Dr. Antal Gergellyel folytatott megbeszélés során szóban jelezte, hogy az MVA kész
elfogadni a VMVA korlátozásmentes kezelői jogát, annál is inkább, mert az MVA jogerősen pert vesztett a

Borsod Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal szemben, mely során a Kúria által is megerősített döntés
szerint a korábbi szerződésekből adódóan az MVA-nak nincs sem rendelkezési, sem pedig ellenőrzési joga a

helyi vállalkozásfejlesztési alapítvány számára korábban átadott mikrohitelezési célú források felett. Annak
érdekében, hogy az MVA saját belső elszámolásai tekintetében el tudjon járni, írásbeli tájékoztatót kért a
VMVA döntéseiről és azok jogi hátteréről. A VMVA a kuratórium a 1,12022. számú határozatával egyhangúlag
jóváhagyta a mellékelt tájékoztatót, melyet az MVA kérésének megfelelően emailben juttattunk el dr. Antal
Gergely email címére. Az MVA-val kialakult párbeszédet és az MVA nyitottságát és együttműködési
hajlandóságát a VMVA saját tulajdonú forrásainak jogi rendezése tekintetében pozitív fejleménynek tartjuk.

A fentiek következményeként az alapítvány likviditási helyzete kiegyensúlyozott, vagyona fedezi a korábbi
rossz hitelportfólióból adódó, MFB felé fennálló esetleges fizetési kötelezettségeket,

2. Techni i- és infrastrukturális feltételek

Az Alapítvány 26 m2-es, frekventált helyen, Veszprém sétáló utcájának végén elhelyezkedő (82oo Veszprém,
Kossuth L. u. 10. fsz.2.) irodát bérel 2019. augusztus 1,-től. Az iroda frekventált elhelyezkedése jelentősen
javÍtja az Alapítvány személyes ügyfélforgalmát, valamint hatékonyan csökkenti az Alapítvány költségeit a

korábbi időszakokhoz viszonyítva.

Folyamatban van az alapítvány által kínált szolgáltatások elérhetőségének növelése új tematikus weblapok
kialakításával. A teljes kínálat csomag a folyamatosan fejlesztett honlapon már
megjelenítésre került.

3. Tevékenységek- szolgáltatások

Az elmúlt időszakban a COV|D-19 járvány jelentősen rányomta bélyegét az alapítvány működésére. A
személyes ügyfélfogadás hosszú ideig - szinte 2 éven keresztül - szünetelt, a kollégák otthoni munkavégzés
keretében látták el feladataikat, a kapcsolattartást konferenciabeszélgetésekkel valósítottuk meg. Mint
említettük, a mikrohitel kihelyezéseket ennek ellenére szinten tartottuk, a teljesen digitalizált eljárásrendnek
köszönhetően.

A sok jelentős hátráltató tényező ellenére sikeresen vezettünk be több szolgáltatást, ami jelentős
minőségjavulást és szolgáltatás bővülést jelent az RVA Group ügyfelei számára az országteljes területén.



3.t. VáEBa[kozás ffl manaszínCI zás

Mikrohitel

Tovább folytattuk az egyiittm kodést Tapolca Onkormányzatával, egy rij ,,kamattámogatásos" mikrohitel
konstrukció bevezetésével. Az ,,Újraindítósi mikrohitel kamottómogatással - ógazati megk tés nélkijl"
elnevezésíí hiteltermék a futamid els évében O%-os kamatozás mellett Tapolca városban elérhet . A teljes
konstrukció a weboldalon olvasható.

Ahogyan azt már említettlik a hitelezési eljárásokhoz kapcsolódóan bevezetett rij szerz désminták, on-line
hiteligénylés és on-line hitelbírálat jelent s mértékben javította az Ligyletek gordí.ilékeny lebonyolítását és

segítette az i.igyfelek elégedettségének novelését.

A hitelezési eljárásrendet javította továbbá, a már említett a weboldal, ahol az ligyfelek
kozérthet módon áttekinthetik az Alapítvány által kínált hitelkonstrukciókat, kalkulálhatnak azok
koltségeivel, id pontot foglalhatnak, személyre szabott tájékoztatást kérhetnek és beadhatják a

h iteligényi.i ket on-line.

A hitelezési eljárások optimalizálása mellett az említett direkt marketing és online kampányoknak
koszonhet en jelent sen n tt mind a hitelek iránt érdekl d k, mind pedig a folyósított hitelek száma, a

bevezetés el tti id szakhoz képest.

Említésre méltó, és nagy megtiszteltetésnek számít, hogy az Európai Bizottság felkérésére Vonnák Péter, a
VMVA i.igyvezet igazgatói feladatkorét ellátó alelnoke, az RVA Group alelnokeként, egyedlili magyar

meghívottként, el adást tartott Brl]sszelben, a ,,ACCESS TO FINANCE FoR SMALIER FARMS lN THE El!" cím
konferencián. Az el adás megtekinthet a

linken.

MikrohiteI portfolió

Az alapítvány által kihelyezett kozvetített és saját forrásri hitelállomány az alábbiak szerint alakult.
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A portfólió adatokbóljól látható, hogy a kihelyezett hitelek az ,,A" minősítésű ügyfelek számára továbbra is

200 millió forint feletti mértékű, mindemeletta ,,D" ,,E" és,,F" minősítésű, kétes portfolió aránya javulást

mutat.

kockázati tőke

Az Alapítvány és a Hiventures Zrt. együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy a Hiventures
50 millió Ft-tól 15 milliárd Ft-ig terjedő kockázati tőke termékei minél nagyobb mértékben elérhetőek
legyenek a Veszprém megyei vállalkozások számára is. Ez jelentős mértékben kibővíti a VMVA eddig
mikrohitelezésre korlátozódó vállalkozásfinanszírozási tevékenységét. A Hiventuressel való
együttműködésnek köszönhetően az RVA Group felkérést kapott, a2022,június 14-én megrendezésre kerülő
BDO Regionális Üzleti Reggelin, Veszprémben megrendezésre kerülő rendezvényére, ahol fél órás előadás
keretében mutatja be finanszírozási és üzletfejlesztési szolgáltatásait középvállalkozások számára.

3.z, Befektetés szto Nnzés

Az RVA Group meg jult befektetés osztonz tevékenységeként beindításra kerijlt a

honlap, mely tartalmazza Magyarország teljes ipari park adatbázisát, illetve
további befektetési lehet ségek, rigymint befektetési alapok, illetve a befektetések finanszírozásához
kiiltinb z kockázati t kealapok adatait is. Az adatbázist folyamatosan b vítjiik, illetve folyamatban van a

honlap kialakítása, amely a lehetséges nemzetkozi befektet partnereknek mutatja

be a lehet ségeket tobb nyelven.

3"3. Üzletfe!leszt szalgáltatáscsoffiag@n{

Jelent s el relépés, hogy tlj kedvez finanszírozással megvalósítható zletfejleszt szolgáltatáscsomagokat
vezett nk be, amely a kovetkez részterijletekre terjed en ny jt szolgáltatásokat:

ma rketing,

webfejIesztés,

zoIdhátteres videó stridió szoIgáItatás,

videó fiIm készítés,

e-Iearning tananyag és eIektronikus keretrendszer fejlesztés,

céges rend ezvény szervezés.

A szolgáltatások sikerét és magas színvonalát mutatja, hogy ki.ilfoldi és hazai kisvállalatoktól kezdve a

multinacionális nagyvállalatokig számos vállalkozásnak nyrijtunk szolgáltatásokat. Az innovatív
szolgáltatáscsomagoknak koszonhet en a kezd mikrovállalkozók is ugyanazon a színvonalon, el nyos
fizetési feltételek mellet juthatnak a nemzetkozi szinten is kiemelked szolgáltatásokhoz, mint a

multinacionális nagyvállalatok. A már említett weblap számos referencia munkát mutat
be a már elvégzett szolgáltatásainkról.



3,4. Ingatlan rnanketing

Folyamatban van a fejlett ingatlanmarketing szolgáltatások bevezetése az RVA Group tevékenységei kozé.

a már említett www.befek weboldalak tartalmaznak b vebb információt,

4. Általános m k dési, iogi ktirnyezetés pénzii i fenntarthatóság

Az általános m kodési, jogi kornyezet és pénztigyifenntarthatóság azel z évben készi.ilt beszámoló óta

nem változott.

5. Aktuális kilátások, intézkedések

Mint ahogyan azt már t bbszor említett k, az Alapítvány m kodtetésének fenntarthatóságát jelent sen

ntivelné, ha ismét résztvehetne egy a korábbi JEREMlE mikrohitel programhoz hasonló mikrohitel

programban. Az RVA ebben a programban tobb mint 3 milliárd forintot tudott kihelyezni, és a várható

veszteségek mértéke nem éri el még a 2%-ot sem, Hasonló eredményességíí jabb program kedvez en

befolyásolná a további fenntarthatósági kilátásokat. A lehetséges folytatásról szóló megbeszéléseink során a

Miniszterelnokség már 2OI7-benjelezte, hogy a mikrohitelezés részletesebb jogi szabályozása (átláthatóság

novelése és ellen rizhet ség novelése) esetén látná lehetségesnek az alapítványok bevonását további

programokba. Az ehhez szi.ikséges - a kozgy lésnek már bemutatott - torvényjavaslatot elkészítettiik. A

Miniszerelnokség érdemi vizsgálat céljából ezt továbbította Varga Mihály pénzíigyminiszter rnak. Ezzel

kapcsolatban továbbra is várjuk a visszajelzéseket.

Veszprém,2022.05 .23.

a
Szekfí.l Tibor

kuratórium eInoke
Veszprém Megyei VáIIaIkozásfejlesztési Alapítvány

Rfu
vonnák péter

kuratórium alelnoke, ligyvezet igazgató
Veszprém Megyei Vá !Ia Ikozásfejlesztési Alapítvá ny



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiegészítő melléklet  

a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi 

beszámolójához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veszprém, 2022. május 16. 
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A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

2021.  évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának 

kiegészítő melléklete 

 
 

I. Általános kiegészítések 
 
Az Alapítvány 1991.december 20-án alakult 150 e Ft induló tőkével. 
 
Alapító: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Az alapítvány legfőbb döntést hozó és képviselő szerve: kuratórium 
Ügyintéző szerve: Veszprém Megyei Vállalkozási Központ 
 
Az Alapítvány képviselője, a kuratórium elnöke: Szekfü Tibor (8000 Székesfehérvár, József A. u. 27. 
9.em.25.) 
Az Alapítvány székhelye:  8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. fsz. 12. 
Veszprémi Törvényszék:  Pk. 60.048/1992/4. Nyt.szám: 19-01-0000335. 
Adószám:  19265197-2-19 
KSH:  19265197-9499-569-19 
Közhasznúsági fokozat:  Közhasznú szervezet 
E-mail:  info@rvagroup.hu 
Honlap:  www.rvagroup.hu 
 
Az Alapítvány 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, bevételei és ráfordításai kizárólag 
cél szerinti tevékenységből keletkeztek. 
Közhasznú, cél szerinti tevékenység: helyi- és regionális gazdaságfejlesztés. 
 
Az Alapítvány célja Veszprém megye vállalkozóinak támogatása, vállalkozásaik alapítása, fejlesztése 
érdekében, s ezáltal a megye gazdasági erejének növelése. 
 
Beszámolónkat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb 
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. 
(XII. 28.) Korm. rendelet alapján készítettük el, figyelemmel a Civil szervezetek működéséről szóló 
2011. évi CLXXV. tv. előírásaira. A beszámoló a vonatkozó jogszabályok alapján közzétételre kerül az 
Országos Bírósági Hivatalnak elektronikus úton történő megküldéssel. 
 

I. A számviteli politika fő vonásai 
 

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint 
azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A 
fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg. 
 
Az Alapítvány könyveit a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvvezetés alapjául szolgáló 
számlarend számlatükörből (főkönyvi számlák és projekt minősítő kódok listája) és szöveges 
számlamagyarázatból áll, mely számlarend a Számviteli politika 1. sz. melléklete. 
Az Alapítvány a 6. és 7. számlaosztályt nem használja, a költségeket költségnemenként, az 5. 
számlaosztályban gyűjti, a bevételek és költségek cél szerinti és vállalkozási tevékenység szerinti 
elkülönítését a főkönyvi számlák bontásával, feladatonkénti bontását pedig projektkódok 
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használatával biztosítja. Az projektkódok szerinti bontás adatai kizárólag a belső elszámolások, vezetői 
információk és az egyes programoknál a támogató szerv felé történő jelentések készítésénél kerülnek 
felhasználásra. 
 
A vállalkozás és a könyvvezetés nem tért el a jogszabályok által megfogalmazott számviteli 
alapelvektől. Ez biztosítja azt, hogy beszámolónk reálisan mutatja az Alapítvány jelenlegi vagyoni és 
pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. 
 
Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése: 
 

Teendő Ütemezés 

Analitika-főkönyv egyeztetés negyedévente 

Főkönyvi kivonat készítés negyedévente vagy adatszolgáltatáskor 

Leltár-analitika egyeztetés minden leltározásnál 

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása évente vagy kivezetéskor 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása értékeléskor vagy az eseménykor 

Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy az eseménykor 

Céltartalék képzés és megszüntetése évente 

Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagy azonnal 

Értékelési különbözetek elszámolása évente 

Kerekítési különbözetek elszámolása évente 

Értékhelyesbítések elszámolása évente 

Éves elszámolású adók előírása évente 

 
Az eszközök és források értékelése az értékelési szabályzatnak megfelelően történt, a következők 
szerint: 

• Az immateriális javak értékét amortizációval csökkentett beszerzési áron mutattuk ki. 

• A tárgyi eszközök értékét amortizációval csökkentett beszerzési áron mutattuk ki. 

• Az értékcsökkenés elszámolása a maradványértékkel csökkentett tényleges beszerzési ár, mint 
bekerülési érték alapján, a becsült hasznos élettartamnak megfelelően, lineáris módszerrel 
történik. 

• A 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket aktiváláskor egy összegben, a 100 
és 200 ezer forint közötti egyedi bekerülési értékűeket két év alatt számoljuk el 
értékcsökkenésként. 

 
Nem jelentős maradványérték: 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az 
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg 
a 200 ezer Ft-ot. 
 
Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra 
kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott 
eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) 
lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás 
eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül. 
 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és 
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 

http://www.rvagroup.hu/
mailto:info@rvagroup.hu


 

 

 
VESZPRÉM MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY  8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. fsz.12..  

Tel: 36 (70) 672 1815  www.rvagroup.hu E-mail: info@rvagroup.hu 

 

 

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az 
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) az Alapítványi tevékenység változása 
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető; 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi 
eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci 
értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, 
azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés 
elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a 
mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven 
felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
Az Alapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a 
főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 
 
Az Alapítvány a készletekről mennyiségi nyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét fordulónapi 
tényleges leltárfelvétellel méri fel és tényleges beszerzési áron értékeli. 
 
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 
 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. A bázis-és tárgyévi adatok 
összehasonlíthatók.  
 
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a saját 
számlavezető bank által közzétett napi devizaárfolyamon történik. A tárgyévben nem keletkeztek ilyen 
tételek. 
 
Az Alapítvány folyamatos analitikus nyilvántartást vezet a vevői követelésekről és a szállítói 
tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási 
kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági 
események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlákat 
alkalmaz. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások meghatározása 
 
Kivételes nagyságú bevétel – minden esetben – az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő 
bevétel, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevételének 50 
%-át. 
Kivételes nagyságú költség – minden esetben – az egy gazdasági eseményből (szerződéből) eredő 
költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes 
értékének 50 %-át. 
Kivételes nagyságú ráfordítás – minden esetben – az egy gazdasági eseményből (szerződéből) eredő 
ráfordítás, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes 
értékének 50 %-át. 
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Kivételes előfordulású bevétel minden olyan bevétel, amely az Alapítvány üzletszerű működésével 
nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres üzletmentén kívül esik, a 
bekövetkezése eseti jellegű. Minden esetben kivételes előfordulású bevételnek kell tekinteni az összes 
bevétel 20 %-át meghaladó támogatást, káresemény miatti bevételt. 
Kivételes előfordulású költség, ráfordítás minden olyan költség vagy ráfordítás, amely az Alapítvány 
üzletszerű működésével nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres 
üzletmentén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. Minden esetben kivételes előfordulású 
költségnek, ráfordításnak kell tekinteni a természeti károkkal kapcsolatos költségeket, ráfordításokat. 
 
2021. évben kivételes nagyságú és előfordulású bevétel, költség, ráfordítás elszámolására nem került 
sor. 
 
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 (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 
mérlegfőösszegének 2%-át, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor 
az 1 millió Ft-ot. 
 
Az Alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. 
Az Alapítványnál az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak 
meg. 
 

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések. 
 
Alapítványunk mérlegének főösszege az előző évhez képest 3%-kal csökkent, tárgyévi összege 249 557 
ezer Ft. Ez a csökkenés a tárgyévi negatív eredményből adódik. A költségek csökkenése ellenére sem 
képződött pozitív eredmény, a portfolió bevételtermelő képességének jelentős romlása okán. Az 
idegen (GOP4) forrásból kihelyezett hitelek állománya minimálisra csökkent, teljes mértékben rövid 
lejáratú követelés, nagy része minősített, problémás. Ezen ügyletek várható vesztesége az év során 
nem változott. 
 
Az eszközök értékének és összetételének alakulása: 

ezer forintban 

Befektetett eszközök  59 126 

ebből: -immateriális javak  0 

           -tárgyi eszközök  800 

           -befektetett pénzügyi eszközök  58 326 

Forgóeszközök  251 210 

ebből: -készletek  0 

           -követelések  72 289 

           -pénzeszközök  178 921 

Aktív időbeli elhatárolás  835 

Eszközök összesen:  311 171 

 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában a tárgyévben az értékcsökkenés elszámolásán 
kívül változás nem történt. 
A befektetett pénzügyi eszközök soron a kihelyezett hitelek éven túl esedékes része szerepel. A 
Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft-ben meglévő részesedésünkre 100%-os 
értékvesztést számoltunk el az év során a rendelkezésre álló gazdasági beszámolók alapján. 
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A követelések között a kihelyezett hitelek egy éven belül esedékes törlesztő-részletein kívül a bérelt 
iroda bérleti óvadékát mutattuk ki. 
Pénzeszközeink záró állománya 178 921 ezer forintot tesz ki, melyből 71 ezer forint készpénz, 178 850 
ezer forint bankszámla egyenleg. 
Az időbeli elhatárolások célja az egyes időszakok összehasonlíthatóságának biztosítása. Aktív időbeli 
elhatárolásként a 2021. december hónapra járó, 2022. januárban befolyt ügyleti és késedelmi 
kamatok, valamint a tárgyévben előre kifizetett, 2022. évre esedékes előfizetési- és szoftverkövetési 
díjak kerültek elszámolásra. 
 
A források (saját tőke és kötelezettségek) bemutatása 

ezer forintban 

Saját tőke 249 557 

ebből: -induló tőke 150 

           -tőkeváltozás 256 924 

           -értékelési tartalék 0 

           -tárgyévi közhasznú eredmény -7 517 

Kötelezettségek 60 682 

ebből: -hosszú lejáratú kötelezettség 0 

           -rövid lejáratú kötelezettség 60 682 

Passzív időbeli elhatárolás 932 

Források összesen: 311 171 

 
Rövid lejáratú kötelezettségeink összesen 60 682 ezer forintot tesznek ki, melyben a refinanszírozási 
forrás éven belül esedékes összegén túl szállítói tartozások, valamint az év utolsó bevallási időszakában 
keletkezett adók, járulékok és december havi nettó bér összege szerepel. 
Passzív időbeli elhatárolásként kimutatott, a fordulónapig befolyt, de további években elszámolandó 
bevétel: Tapolca Város Önkormányzata által átutalt kamattámogatásnak az éven túl esedékes tőkére 
jutó összege. 2021. évet terhelő, de később esedékes költségek elhatárolt összege: a következő évben 
esedékes, de tárgyévet terhelő könyvviteli szolgáltatási és könyvvizsgálói díj.  
 

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések. 
A cél szerinti, közhasznú ráfordítások megoszlása a következő: 

Megnevezés Összeg (ezer forint) Megoszlás (%) 

Anyagjellegű ráfordítás 4 753 26,49 

Személyi jellegű ráfordítás 12 501 69,69 

Értékcsökkenési leírás 283 1,58 

Egyéb ráfordítások 62 0,35 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 340 1,89 

Összes ráfordítás  17 939 100,00 

 
Támogatások felhasználása (összegek forintban): 

Támogató megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata 

Támogatási program megnevezése: Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási 
Programja 

Támogatási program időtartama: 2017.08.08.-2021.12.31. 

Tárgyévben folyósított összeg: 0 

Tárgyévben felhasznált összeg: 202 198 

A felhasználás szöveges bemutatása: Mikrovállalkozásoknak nyújtott kedvezményes 
hitelek kamattámogatása. 
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Tekintettel arra, hogy a portfolió termelte bevételek további csökkenése várható a következő 
időszakban, és az új működési stratégia eredményre gyakorolt hatása csak hosszabb távon 
érvényesíthető, a következő évre is negatív eredménnyel számolhatunk. Az alapító okirat és SZMSZ 
értelmében az alapítói vagyon felhasználható az Alapítvány cél szerinti működésének finanszírozására 
 

IV. Fontosabb mutatószámok 
 

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év 
(eFt) 

Tárgyév 
(eFt) 

Előző év 
% 

Tárgyév 
% 

Változás 
% 

Tartósan befektetett 
eszközök aránya 

Befektetett eszközök 
Eszközök összesen 

80861 
329669 

59126 
311171 

24,53 19,00 -5,53 

Forgóeszközök aránya Forgóeszközök+akt.elh. 
Eszközök összesen 

248275 
329669 

251210 
311171 

75,31 80,73 +5,42 

Befektetett eszközök 
fedezettsége 

Saját tőke 
Befektetett eszközök 

257074 
80861 

249557 
59126 

317,92 422,08 +104,16 

Tárgyi eszközök 
fedezettsége 

Saját tőke 
Tárgyi eszközök 

257074 
1083 

249557 
800 

23737,21 31194,62 +7457,41 

Tőkeerősség (saját 
tőke arány) 

Saját tőke 
Források összesen 

257074 
329669 

249557 
311171 

77,99 80,20 +2,21 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 
aránya 

Rövid lej.köt. 
Források összesen 

62620 
329669 

60682 
311171 

18,99 19,50 +0,51 

Kötelezettségek 
aránya 

Kötelezettségek 
Források összesen 

62620 
329669 

60682 
311171 

18,99 19,50 +0,51 

Likviditási mutató I. Forgóeszközök 
Rövid lej.köt. 

248275 
62620 

251210 
60682 

396,48 413,98 +17,50 

Likviditási mutató II. Pénzeszközök 
Rövid lej.köt. 

181026 
62620 

178921 
60682 

289,09 294,85 +5,76 

Bevételarányos 
eredmény 

Tárgyévi eredmény 
Összes bevétel 

5932 
28153 

-7517 
10422 

21,07 -72,13 -93,20 

 
 

V. Egyéb kiegészítő információk. 
 

Az Alapítványnál a munkavállalók létszáma a tárgyévben nem változott, az Alapítvány a tárgyévben 2 
főt foglalkoztatott munkaviszonyban, emellett a vezető tisztségviselők is részesültek juttatásban. 
Személyi jellegű ráfordításként összesen 12.501 ezer Ft került elszámolásra. Ebből az Alapítvány 
tisztségviselői részére kifizetett tiszteletdíj és járulékai 6.336 ezer forintot tesznek ki, ezen kívül más 
juttatásban nem részesültek.  
 
A felügyelő bizottság elnökén kívül a bizottság tagjai juttatásban nem részesültek, részükre hitel, 
kölcsön, előleg nem került folyósításra. 
 
 
Alapítványunknál a könyvvizsgálatot az Udvardy Audit Kft, Matolcsiné Udvardy Márta 
(nyilv.száma:005203) látja el. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton felül egyéb szolgáltatásért nem 
számított fel díjat. 
 
Az Alapítvány tevékenységéből adódóan a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel 
nem rendelkezik, környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el. 
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Tel: 36 (70) 672 1815  www.rvagroup.hu E-mail: info@rvagroup.hu 

 

 

 
COVID kiegészítés: 
Az Alapítvány vezetése felmérte és értékelte a mérleg fordulónapját követően a Kiegészítő melléklet 
elkészítésének időpontjáig tartó időszakban bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet és orosz-
ukrán konfliktus helyzet és ennek kapcsán kialakult külpolitikai események hatását– figyelembe véve 
az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és 
vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére.   
Az  előbbi tényezőkkel kapcsolatos felmérés és értékelés alapján a vezetés arra a következtetésre 
jutott, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a 
Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- 
és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság  ezen 
időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná 
tenné a Társaságnak az Alapítvány folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés 
időpontjában való  megítélését ugyanezen időszak tekintetében. 
A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem 
áll fenn. 
 
Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolója, közhasznúsági melléklete és kiegészítő szöveges 
beszámolója a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 
10.fsz. 12.) székhelyén és honlapján (www.rvagroup.hu) megtekinthető. 
 
 
 
Székesfehérvár, 2022. május 16. 
 
 
 
  
            Szekfü Tibor          Vonnák Péter  
       kuratórium elnöke      ügyvezető igazgató 

http://www.rvagroup.hu/
mailto:info@rvagroup.hu
http://www.rvagroup.hu/


A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

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

19 Veszprémi Törvényszék

Szenczi Katalin

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

1 9 0 1 0 0 0 0 3 3 5 2 0 2 1

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

forint

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30



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)

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 2 1

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

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8 2 0 0 Veszprém

Kossuth Lajos utca

10 fsz 12

    

1 9 0 1 0 0 0 0 3 3 5

1 9 0 0 P k 6 0 0 4 8  1 9 9 2

1 9 2 6 5 1 9 7 2 1 9

Szekfü Tibor

Veszprém 2 0 2 2 0 5 1 2

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30



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

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

80 861 59 126

0 0

1 083 800

79 778 58 326

248 275 251 210

0 0

67 249 72 289

0 0

181 026 178 921

533 835

329 669 311 171

257 074 249 557

150 150

250 992 256 924

5 932 -7 517

62 620 60 682

0 0

0 0

62 620 60 682

9 975 932

329 669 311 171

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30



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

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

145 60 145 60

14 547 10 342 14 547 10 342

354 202 354 202

13 461 20 13 461 20

28 153 10 422 28 153 10 422

28 153 10 422 28 153 10 422

5 875 4 753 5 875 4 753

15 580 12 501 15 580 12 501

9 384 6 336 9 384 6 336

502 283 502 283

1 62 1 62

263 340 263 340

22 221 17 939 22 221 17 939

22 221 17 939 22 221 17 939

5 932 -7 517 5 932 -7 517

5 932 -7 517 5 932 -7 517

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30



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

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

354 202 354 202

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30



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

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8 2 0 0 Veszprém

Kossuth Lajos utca

10 fsz 12

    

1 9 0 0 P k 6 0 0 4 8  1 9 9 2

1 9 0 1 0 0 0 0 3 3 5

1 9 2 6 5 1 9 7 2 1 9

Szekfü Tibor

Helyi gazdaságfejlesztés

2011.évi CLXXXIX.Tv.27§(1)

mikrovállalkozások

150

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30



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

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

kuratórium elnöke 4 043 3 537

kuratórium alelnöke 2 711 1 710

9 384 6 336

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30



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

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

felügyelő bizottság elnöke 2 630 1 089

9 384 6 336

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30



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

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

28 153 10 422

28 153 10 422

22 221 17 939

15 580 12 501

22 221 17 939

5 932 -7 517

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.16 09.25.30
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