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I. ÁLTALÁNOS HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ
1. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Szervezı és Szolgáltató Nonprofit Kft.
általános információi:
A társaság neve:
Székhelye:
Mőködési formája:
Alapítók megnevezése:
Jegyzett tıkéje:
A Kft. vezetıinek neve:
Számlavezetı bankja:
számlaszáma:
Adószáma:
Statisztikai száma:
Cégbírósági bejegyzés sz.:
Fıtevékenység:

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Szervezı és
Szolgáltató Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.
Korlátolt Felelısségő társaság.
Kizárólag belföldi jogi-személyek által alapított Kft.
4.000 e Ft
Kovács István
Unicredit Bank Zrt.
10918001-00000017-92780006
10918001-00000017-92780013
21903836-2-03
21903836-9111-113-03
Cg. 03-09-114911
9411’08 - Vállalkozói érdekképviselet

Szervezet vezetése:
A korábban 3, majd 2 ügyvezetı irányításával mőködı társaság 2008. augusztus 1-jével egy ügyvezetı
igazgató vezetésével végzi tevékenységét. A legfontosabb stratégiai és pénzügyi döntéseket a taggyőlés
hozza. Év közben az ügyvezetı munkáját a tagok által választott (régiónként egy fı) Koordinációs Bizottság
(elnökség) segíti.
Kft ügyvezetı igazgatója:
Kovács István
A Kft. képviseletére és a beszámoló aláírására jogosultak:
Név:
Kovács István

Székhely:
Nyíregyháza

A mérleg készítés idıpontja: 2009. május 13.
2. Szöveges beszámoló a Kft. közhasznú tevékenységérıl
Az MVHK szakmai érdekképviseleti tevékenységének egyik legfontosabb feladata 2008-ben is az volt,
hogy népszerősítse, tudatosítsa a gazdasági kormányzat vezetıi számára, a tagjai (HVK-k) által
hagyományosan végzett vállalkozásfejlesztési szolgáltatások támogatásának fontosságát, szükségességét.
Arra törekedett, hogy a vállalkozások számára megfelelı feltételekkel kerüljenek meghatározásra a GOP
és a ROP–ok keretében tervezett Akciótervekben, majd a pályázati kiírásokban. Az MVHK ezért számos
véleményt és szakmai javaslatot fogalmazott meg a programtervezetekhez, és pályázati kiírásokhoz, hogy
azok minél inkább segítsék a magyar mikro-, és kisvállalkozásokat, a vállalkozásokat, többek között a
HVK Hálózat szolgáltatásain keresztül.
Különösen nagy figyelmet és szakértıi kapacitást fordítottunk az új mikrohitel, tanácsadói, és
inkubátorház programok kiírásának véleményezésére, hiszen azok a legrelevánsabb vállalkozásfejlesztési
szolgáltatások a mikrovállalkozások számára, s amelyek ezért mindig is meghatározó szerepet játszottak,
játszanak a megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mőködésében.
Az ún. JEREMIE típusú, Új Magyarország Mikrohitel Program hatékonyabb mőködtetése érdekében
eljártunk a programirányító szervezetei felé, hogy a mikrovállalkozók és a tagjaink számára jobb
pénzügyi és szakmai feltételekkel indulhasson a program végrehajtása.
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A 2007. év végén kiírt pályázat és feltételrendszer –többek között – az MVHK javaslatainak
figyelembevételével már kétszer módosult, így a program ma már sokkal eredményesebben
mőködtethetı, mint a kezdeti idıszakban.
Az MVHK érdemi szakmai koordinációjával és segítségével a HVK-k Helyi Mikrohitel Alappal
rendelkezı köre egyeztetett és eredményes pályázatot nyújtott be az MV Zrt-hez. Ezzel felértékelıdött a
helyi decentralizált alapok létrehozása érdekében tett korábbi erıfeszítéseink eredménye is, hiszen azok
visszaszerzése nélkül nem, vagy csak korlátozott esélye lett volna a HVK-knak jelentıs mikrohitel
kereteket elnyerni. A 12 pályázó HVK-ból 9 HVK nyert, illetve kötött szerzıdést az MV Zrt-vel a
program mőködtetésére, egyre dinamikusabb aktivitással.
Nemzetközi projektekben való részvételünk, és az EMN tagságunk jelentısen hozzájárult hálózatunk
ismertségének és elismertségének növeléséhez hazánkban és külföldön egyaránt.
Az EMN vezette konzorcium tagjaként eredményesen befejeztük az ún. Gender projektet, záró
jelentésünk elfogadásra került, a támogatás utolsó részlete is megérkezett.
A 2008. év legnagyobb feladatát a 8 ország vállalkozásfejlesztési szervezeteinek együttmőködésével
megvalósuló BSP programban történı szerepvállalásunk képezte. Az EU által támogatott programban
„Business Support Programme for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey, Promotion of Environmental
Certifications and Corporate Social Responsibility towards EU legislation adoption and SMEs
competitiveness” egy olasz, német és szlovén szervezetettel együtt tanácsadóként veszünk részt a román,
bolgár, török, horvát vállalkozás-támogató szervezetek segítése érdekében.
Mindezen eredmények ellenére az elmúlt évekhez hasonlóan, a 2008. év is még a szakmai felkészülés és
erıgyőjtés évének tekinthetı. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium közremőködésével
2008-ben meghirdetésre került a megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok számára fontos
közhasznú, Strukturális Alapokból finanszírozott programok, mint pl. az Új Magyarország Mikrohitel
Program, s reméljük, hamarosan meghirdetésre kerülnek a ROP tanácsadói programok. E programok
elıkészítésére az MVHK komoly szakmai és pénzügyi erıforrásokat fordított és erıs lobby
tevékenységet végzett.
2.1. Konkrét tevékenységek
a.) A tagok tanácsadási tevékenységének segítése
2.1.1. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai (GOP és ROP-ok) keretében
tervezett tanácsadói programok elıkészítésében való részvétel.
A GVOP 2.2.1. program szakmai tapasztalatainak felhasználásával a Konzorcium vezetıi
folyamatosan részt vettek az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Operatív Programok
véleményezésében, valamint önálló koncepciók, javaslatok kidolgozásában. A GVOP 2.2.1
programhoz kapcsolódva, a támogatott tanácsadói program folytatására koncepciókat,
javaslatokat dolgoztunk ki.
b.) A tagok mikrofinanszírozási tevékenységének segítése
2.1.2. Az Új Magyarország Mikrohitel feltételrendszerének kialakítása.
Folyamatosan szakmai véleményeket fogalmaztunk meg, amelynek köszönhetıen sikerült némi
javulást elérnünk a feltételrendszer kialakításában. Legnagyobb eredménynek az tekinthetı, hogy
az eredeti tervekkel ellentétben a mikrofinanszírozási szervezetek – egy felsı korlát
figyelembevételével - szabadon választhatják meg a kamatfeltételeket a mikrovállalkozók felé, s
eltörlésre került a minimum kamatszint.
Jelentıs szerepe volt az MVHK javaslatainak abban, hogy az eredeti kiírás és közvetítıi
szerzıdés már kétszer módosult, s egyre vonzóbbá vált a potenciális ügyfélkör számára.
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2.1.3. Pályázatkészítési és mőködtetési segítség a HVK-k számára az Új Magyarország Mikrohitel
Program keretében kiírt pályázathoz
A pályázathoz szükséges saját forrással rendelkezı HVK-k az MVHK koordinálásával
együttmőködtek a pályázatok elkészítésében. Az így beadott pályázatok – egy kivételével eredményesek is voltak. A program mőködtetésére az MV Zrt-vel szerzıdött 9 HVK, szorosan
együttmőködik az MVHK-val.
2.1.4. A Helyi Mikrohitel Alapokból mőködtetett mikrohitelezés segítése
Azon megyékben, ahol sikerült visszaállítani a Helyi Mikrohitel Alapokat, a HVK-k az MVHKtól szakmai segítséget kaptak a helyi mikrohitel programjaik beindításához, felfuttatásához.
Ezekben a megyékben megkezdıdhetett a decentralizált alapokból történı közvetlen
mikrohitelezés a korábban elkészített és minden tag számára megküldött decentralizált
mikrohitelezés konstrukciója, kézikönyve, eljárási szabályzata és programleírása alapján. Ez a
decentralizált hitelezés egy teljesen új eljárást igényelt, hiszen ahhoz már nem szükséges sem az
MVA, sem egy pénzintézet közremőködése!
2.1.5. Szakmai konferenciák, elıadások
Számos konferencián ismertettük szakmai és a mikrovállalkozók, valamint a HVK érdekeit
szolgáló álláspontunkat a mikrohitelezésrıl. Az MVHK elıadóként, és fı véleményformáló
tényezıként vett részt többek között a november 25-én a GOP IH által szervezett mikrohitel
konferencián, december 15-én a Budapest i Gazdaságfejlesztési fórumon, de az - elsısorban
bankoknak szervezett - ún. Mikrohitel Konferencián is.
2.1.6. Védjegyezés
Az MVHK Kht. a tagszervezeteik mikrohitelezése érdekében továbbra is minden olyan szót és
kifejezést védjegyeztet, mely remélhetıleg hosszabb távon is garanciát nyújt az tagok
(alapítványok) számára a mikrohitel és a tanácsadói programjaik mőködtetésére.
2.2. Nemzetközi kapcsolatépítés
2.2.1. EMN Gender Equality projekt
Az MVHK tagjai, azaz a megyei és a fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok alkotják a
„Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat”-ot (angolul: Hungarian Microfinance Network –
HMN) is, melyet az Európai Unió Bizottsága által is támogatott European Microfinance
Network (EMN) 2006-ban felvett tagjai sorába. Az EMN tagjaként egy nemzetközi konzorcium
keretében még 2006-ban az “Fostering Gender Equality: Meeting the entrepreneurship and
microfinance challenge” projekt keretében EU-s támogatást nyertünk el a nemzetközi
mikrofinanszírozási - benne különösen a nıi vállalkozások hitelezési - gyakorlatának
megismerésére illetve fejlesztésére projekt keretében. A 2008 tavaszán lezárult program során - a
többi országhoz hasonlóan - az MVHK szervezésében elkészült az ún. Magyar Nemzeti Jelentés.
A programnak köszönhetıen több nemzetközi mikrofinanszírozási konferencián és workshop-on
részt vettünk, s kísérleti projektként 6 megyében lebonyolítottuk az ún. nıi mikrohitel programot.
2.2.2 EMN tagságunknak köszönhetıen részt vettünk azokon a nemzetközi konferenciákon, ahol az
EU-s szervezetek képviselıi bejelentették és indokolták a JEREMIE programot erısítı
JASMINE programot. A JASMINE program kifejezetten az olyan, nem banki mikrofinanszírozó
szervezetek megerısítését célozza meg, mint amilyenek az MVHK tagjai, azaz a HVK-k. A
Program irányítóival felvettük a kapcsolatot, s folyamatos kontaktusban állunk.
2.2.3. BSP Program „Business Support Programme for Bulgaria, Romania, Croatia and Turkey,
Promotion of Environmental Certifications and Corporate Social Responsibility towards
EU legislation adoption and SMEs competitiveness”
Az EU által támogatott programban egy olasz, német és szlovén szervezetettel együtt
tanácsadóként veszünk részt a román, bolgár, török, horvát vállalkozás-támogató szervezetek
segítése érdekében.
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A programra 2006 nyarán pályáztunk, s 2006 végén írtuk alá a szerzıdést, s 2007 elején
kezdıdött meg az érdemi munka. A program keretében a 4 fejlettebb és a 4 támogatott országban
feltérképezésre kerül a KKVszektort érintı környezetvédelmi szabályozás, a társadalmi
felelısség és a hálózatok mőködésének helyzete. A MVHK szervezésében ezen területek magyar
szakértıi tanulmányokat írnak, s a többi ország szakértıivel közösen javaslatokat dolgoznak ki a
4 támogatott ország számára. A projektet támogató közös weblap szerkesztéséért és
mőködtetéséért is az MVHK a felelıs. A program 2009. június 30-án lezárul, a pénzügyi
elszámolásra ezt követıen kerül sor.
3. A Kft. számviteli politikájának fı vonásai
A Kft. mőködési tevékenységéhez kialakított számviteli politikával rendelkezik. Célja, hogy számviteli
rendszere megfelelıen funkcionáljon, melynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó
egyszerősített éves beszámoló állítható össze, és a számvitel a vezetıi döntések számára is alkalmas
információs bázisul szolgáljon.
A Kft. 2008-as gazdálkodásáról egyszerősített éves beszámoló készült a számviteli törvényben rögzített
elveknek megfelelıen. A könyvvezetés során a számviteli törvény szerinti alapelveket érvényesíti, attól a
Kft. nem tér el. Az eredmény megállapításának módját összköltség-eljárással végzi.
A könyvvezetés a kettıs könyvvitel rendszerében történik, és a könyvviteli nyilvántartásokat 2008. május
13-i fordulóponttal zártuk le.
Felmerült költségeit elsıdlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelı
tagolása biztosítja, hogy mind a külsı, mind a belsı információk rendelkezésre álljanak. A 6-7
számlaosztályokat nem nyitottuk meg. A költségeket projektenként, külön győjtı szám alapján is
elkülönítjük.
A rendkívüli bevételek és ráfordítások között azokat a tételeket mutatjuk ki, amelyek nincsenek
összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minısülnek
szokásosnak. A gazdasági események tétel felülvizsgálata során kell eldönteni, hogy melyeket kell
rendkívüli ráfordításként, illetve rendkívüli bevételként átvezetni.
A Kft. a beszámoló összeállításakor az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. A
tárgyi eszközöket beszerzési áron, az amortizációval csökkentve mutatja ki.
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást
alkalmaz. Az értékcsökkenést a Számviteli Törvény szerint, de a Tao. tv. elıírásait is figyelembe véve
számolja el.
A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök a használatbavételükkel egyidejőleg
értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerülnek.
Ha a Kft. szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszközöknél az évenkénti elszámolásra kerülı
értékcsökkenés megállapításakor lényeges változás következik be, terven felüli értékcsökkenést kell
elszámolni.
Készletek értékelése: beszerzési áron történik, fordulónapi teljes leltár szerint tartja nyilván.
Céltartalékot az óvatosság elvének érvényesítése céljából szükség szerint képez. A lezárt idıszakban erre
nem volt szükség.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történı átszámítása az Unicredit Bank
Zrt. által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.
A vevıi követelésekrıl és a szállítói tartozásokról analitikus nyilvántartás készül. A munkabérek és
egyéb személyi jellegő kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében
tesz eleget.
A két vagy több évet érintı gazdasági esemény eredményre gyakorolt hatásának kiszőrésére aktív és
passzív idıbeli elhatárolási számlát alkalmaz.
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Lényeges hibák értelmezése: megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minısülnek a
feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évében megfelelı üzleti év mérlegében
kimutatott saját tıke legalább 20%-kal változik.
Jelentıs összegő hibák értelmezése: Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre
vonatkozó hibák hatása, ha a saját tıkeváltozás abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre
készített beszámoló eredeti mérlegfı összegének 2%-át, vagy a módosító hatás 500 eFt-nál magasabb
összegő eltérést mutat. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi
adatok között, hanem elkülönítetten, eltérı évek módosításaként kerül bemutatásra.
Ismételt közzététel alkalmazása: a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentıs összegő
hibák feltárása esetén a feltárás évét megelızı üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok
bemutatásával, a módosítások kiemelésével, a tárgyévi beszámoló közzétételét megelızıen ismételten
közzé kell tenni.
A Kft az év során jelentısebb hiba miatt önellenırzést nem végzett. A Kft. számviteli beszámolóját
Reményi Tamásné regisztrált mérlegképes könyvelı készítette el (Regisztrációs szám: 113490), amely
beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. A könyvvizsgálatot végzı szervezet adatai: Havas
Audit Könyvvizsgáló Kftl (4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 8., Nyilv. szám: 001581).
4. A valós vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezıségi helyzet értékelése
a./ Vagyoni helyzet mutatói
Vagyoni helyzet és a saját tıke alakulása 2008-ben (adatok eFt-ban):
Megnevezés

Idıszak
Elızı év
Tárgy év
4.000
4.000
3.366
1.065

Induló Tıke/jegyzett tıke
Tıkeváltozás

Változás
Értékben
Százalékban
2.301
-68,36

A Társaság saját tıkéjének alakulása 2004-2008. között
Évek
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

Saját tıke eFt-ban
5.902
10.089
8.003
5.065
5.771

Ezer Ft

Saját tıke

15000
10000
5000
0
2005

2006

Befektetett eszköze nincs.
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b./ Pénzügyi, likviditási mutatók
A kft. fizetıképessége, likviditása jó. A pénzügyi helyzete stabil, a pénzügyi teljesítések
folyamatosak.
Pénzeszközök 2008. december 31-én:
Megnevezés
Értékpapír
Pénztár
Bank
Összesen:

Idıszak
Elızı év
Tárgy év
0
0
20.604
27.842
1.072.573
802.547
1.093.177
830.389

(adatok eFt)
Változás
Értékben
Százalékban
7.238
35,13
-270.026
-25,18
-262.788
-24,04

Pénzeszközök 2008. december 31-én:
Megnevezés
Pénztár
Bank
Összesen:

Idıszak
Elızı év
Tárgy év
281
338
0
31
281
369

(adatok EUR)
Változás
Értékben
Százalékban
57
20,28
31
100
88
31,31

Pénzeszközök 2008. december 31-én:
Megnevezés
Pénztár
Bank
Összesen:

Idıszak
Elızı év
Tárgy év
103
103
0
0
103
103

(adatok GBF)
Változás
Értékben
Százalékban
0
0
0
100
0
0

Likviditási gyorsráta
A rövid távú likviditást jellemzı likviditási gyorsráta (követelések, értékpapírok, pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke 0,65.
Hosszú távú likviditás
A hosszú távú likviditási ráta (forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke 0,65.
Rövid távú likviditás
A likviditási ráta (forgóeszközök - Követelések / kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke 13,05%.
c./Jövedelmezıségi mutatók
A mérsékelt jövedelmezıségi mutatók megfelelnek a Kft. közhasznú tevékenységének.
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II. SPECIFIKUS RÉSZ
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
1.1. ESZKÖZÖK
1.1.1. Befektetett eszközök: A Kft-nek befektetett eszköze nincs.
1.1.2. Forgóeszközök:
A forgóeszközökön belül a követelésállomány 79,90 %-os, melybıl a vevıi követelés
90,54%. A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül 20,09 %.
1.1.3. Aktív idıbeli elhatárolások: Aktív idıbeli elhatárolások között a 2008-ban elszámolt BSP
projekt költségei szerepelnek, melyeknek az elszámolása még nem zárult le.
2.1. FORRÁSOK
2.1.1. Saját tıke: A saját tıke állománya csökkent. A jegyzett tıke állománya nem változott az
idıszakban, 4000 eFt. A közhasznú tevékenységbıl származó eredmény -204 eFt, amely
teljes egészében a tıkeváltozást csökkenti. A tárgyévi vállalkozási tevékenység eredménye
910 eFt, amely a tıkeváltozást növeli,
2.1.2. Céltartalék: Céltartalékot a Kft. nem képzett.
2.1.3. Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettsége a Kft-nek nincs.
A rövid lejáratú kötelezettségek összege 7.326 eFt, amelybıl a szállítói tartozás 625 eFt.
2.1.4. Passzív idıbeli elhatárolások: 2008. évben a passzív idıbeli 2008-ban 962.095 Ft volt,
amelyek között a 2008 évet érintı költségek kerültek kimutatásra, mint a könyvelés díja, az
ügyvédi munkadíj, és a megbízói díjak.
2. Célszerinti juttatások
A nonprofit kft. a tárgyében alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetıleg más juttatást
nem nyújtott.
3. Kapott támogatások
(adatok eFt-ban)
Összeg

Támogató
Személyi jövedelem adó 1%
Önkormányzatok
Alapítók
EMN támogatás (konferencián való részvétel támogatása)
Munkaügyi központ bértámogatás
EMN projekt
BSP projekt elıleg
Költségvetési támogatások felhasználása:
A Kft. a tárgyévben költségvetési támogatást nem vett igénybe.
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0
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KIMUTATÁS A TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2008.
Program
megnevezése
EMN Konferencia
részvétel
támogatása

Támogatás
összege
62.979 Ft

Pályakezdı
munkatárs
bértámogatása

538.857 Ft

Gender Equality
Projekt

Összes
támogatás:
34 490,51 Euro
2008. évre esı
támogatási rész:
2.162.000 Ft

Bemutatása és szöveges indoklása
Támogató: : Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN,
European Microfinance Network)
A program ismertetése:
Az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat tagjaként 2008 nyarán
részt vettünk a Nizza-ban megszervezett 5. EMN Konferencián.
A konferencián való részvételünket az EMN az alábbi összeggel
támogatta.
Támogató: Sz-Sz-B. Megyei Munkaügyi Központ
A program ismertetése:
Az MVHK Kft. START-kártyás pályakezdı munkatársának
járulék- és bértámogatása.
Támogató: Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN,
European Microfinance Network) és az Európai
Közösségek (Bizottság) közötti támogatási
szerzıdés (VS/2006/0424) alapján.
A program címe:
“Fostering Gender Equality: Meeting the entrepreneurship and
microfinance challenge” - A nemek közötti egyenlıség
elımozdítása: Megfelelés a vállalkozási tevékenységek és a
mikrofinanszírozás kihívásainak.
A program ismertetése:

Az MVHK Kft. az EMN tagjaként egy nemzetközi konzorcium
keretében még 2006-ban EU-s támogatást nyert el a nemzetközi
mikrofinanszírozási - benne különösen a nıi vállalkozások
hitelezési - gyakorlatának megismerésére. A program során - a
többi országhoz hasonlóan - az MVHK szervezésében elkészült
az ún. Magyar Nemzeti Jelentés. A 2008 februárjában lezárult
program elszámolását elfogadták, és az utolsó támogatási összeg
is megérkezett.
A program idıtartama: 2006. dec. 1. – 2008. február 28.

BSP

5.829.417 Ft
(elıleg)

Támogató: Európai Unió
A program címe:
„Business Support Programme for Bulgaria, Romania, Croatia
and Turkey, Promotion of Environmental Certifications and
Corporate Social Responsibility towards EU legislation
adoption and SMEs competitiveness”
A program ismertetése:
A program keretében egy olasz, egy német és egy szlovén
szervezetettel együtt tanácsadóként veszünk részt a román,
bolgár, török, horvát vállalkozás-támogató szervezetek segítése
érdekében. A 8 ország vállalkozásfejlesztési szervezeteinek
együttmőködésével megvalósuló program 3 szakterületre
koncentrál: környezetvédelmi szabályozás, a vállalkozások
társadalmi felelısségvállalásának (CSR) helyzete, valamint a
hálózati együttmőködések fejlesztése.
A program keretében 2008 júniusában Budapesten tartottunk
egy nemzetközi konferenciát, és az MVHK fı feladatkörében
készült el és kerül folyamatosan frissítésre a program angol
nyelvő weblapja is www.bsp-network.eu címmel. A program
2009. június 30-án lezárul.
Program idıtartama: 2007. november 1. – 2009. június 30.
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4. Elszámolt értékvesztés
A befektetett pénzügyei eszközök értékelése: A kft-nek nem volt befektetett pénzügyei eszköze, ezért
értékvesztéssel sem számolt.
Készletek értékelése: A kft-nek nincs készlete, ezért elszámolt értékvesztés nincs.
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése: A kft-nek nem volt értékpapírja, elszámolt
értékvesztés nincs.
A kft-nek hátrasorolt kötelezettsége nincs.
A vállalkozás tevékenységébıl veszélyes hulladék nem keletkezett. A mérlegben nem szereplı
környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatóak.
5. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés
Eredmény kimutatás 2008.
Megnevezés
Közhasznú tevékenység
Vállalkozási tevékenység
Összesen:

Bevételek
7.041
2.200
9.241

Kiadások
7.245
1.290
8.535

(adatok Ft-ban)
Eredmény
-204
910
706

A nonprofit Kft-nél az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevıdött össze:
(adatok e Ft-ban)
Költségnem
Költségek
Anyag
7
Igénybevett szolgáltatás
12.628
Közvetített szolgáltatás
0
Eladott áruk beszerzési értéke
0
Egyéb szolgáltatás
17
Bank költség
156
Biztosítás díja
24
Összesen:
12.832

Az egyéb ráfordítások alakulása
(adatok e Ft-ban)
Költségnem

Költségek

Adók,illetékek
Bírságok
Leírás
Összesen:

163
0
0
163

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel: nem volt.
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III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
1. Befektetések, befolyások aránya: A Kft. más gazdálkodó szervezetben befektetett pénzügyi
eszközökkel nem rendelkezik.
2. Vezetı tisztségviselıi javadalmazások: Vezetı tisztségviselıi a következı javadalmazásban
részesültek az idıszakra tekintettel, mely 2008 decemberében került kifizetésre.
Tiszteletdíjak:

Kovács István
Összesen:

138 000 Ft
138.000 Ft

3. Létszám adatok: A kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 2008-ban 1 fı volt teljes
munkaidıben foglalkoztatva, részmunkaidıs állományi létszám nem volt.

Megnevezés

Átlagos statisztikai
létszám

Fizikai
Szellemi
Összesen

Megnevezés
Munkabér és bérjárulék
Bértámogatás

(adatok e Ft-ban)
Személyi jellegő egyéb kiadás

Bérköltség
0
1
1

0
1.755
1.755

Elızı év
1.147
276

Tárgy év
1.755
574

4. Társasági adóalapot módosító tételek
2008. évi vállalkozási tevékenység eredménye
2007. évi vállalkozási tevékenység eredménye
Adózás elıtti eredmény:
Társasági adó (16%):
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1.073.178 Ft
- 53.808 Ft
1.019.370 Ft
163.099 Ft

0
2.056
2.056
(adatok eFt-ban)
Eltérés
608
298

