
Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére 

Baranya Megyei Vállalkozói Központ 

Felügyelő bizottsági jelentés 
 

A jelentés célja, a korábbi évekhez hasonlóan, a kuratórium tájékoztatása 

arról, hogy a Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a beszámoló a valós 

vagyoni és pénzügyi helyzetet tükrözi, az a törvényi előírásoknak mindenben 

megfelel. A beszámoló vizsgálata során kitérünk a mérleg és az eredmény-

kimutatás rövid elemzésére, illetve a könyvvizsgálói jelentés ismertetésére. 

Az elemzéssel kezdve tehát az eszközök szerkezetéről az alábbi táblázat 

adatai alapján elmondható, hogy abban az elmúlt évekhez hasonlóan 

jelentős a forgóeszközök aránya.  2008. évben 81, 59%, ez a szint tovább 

emelkedett 2009. évben 93. 67 %-ra, míg 2010. évben 95, 08.%-ot tett ki mely 

nem változott 2011-12 években sem (95.99%) illetve (98,12 %). Ez a 

követelések jelentős emelkedése miatt következett be. (Új Magyarország 

Mikrohitel Program keretében kifolyósított hitelek nagysága). 

A befektetett eszközök döntő többségét 2011 és 2012 években a tárgyi 

eszközök alkotják, a befektetett pénzügyi eszközök aránya elenyésző.  

 

A tétel 

megnevezése 

2011.év 2012.év 2011.év 2012.év 

e Ft e Ft megoszlás 

(%) 

megoszlás 

(%) 

Befektetett eszközök             42 784                41 557                     2,64     1,28 

Immateriális javak                   343                     154                     0,02     0,00 

Tárgyi eszközök             38 908                37 870                     2,39     1,16 

Befektetett pénzügyi 

eszközök 

              3 533                  3 533                     0,23     0,11 

Forgóeszközök        1 559 989          3 196 488                   95,99     98,12 

Készletek                      -                           -                            -       - 

Követelések        1 339 478          2 598 796                   82,42     79,78 

Értékpapírok             17 494                86 852                     1,08     2,67 

Pénzeszközök           203 017             510 840                   12,49     15,68 

Aktív időbeli 

elhatárolás 

            22 350                19 545                     1,37     0,60 

Eszközök összesen    1 625 123      3 257 590            100,00     100,00 

Saját tőke           123 196             130 802                     7,58     4,02 

Céltartalékok             16 000                55 960                     0,98     1,72 

Kötelezettségek        1 484 218          3 059 130                   91,33     93,91 

Passzív időbeli 

elhatárolás 

              1 709                11 598                     0,11     0,36 

Források összesen    1 625 123      3 257 590            100,00     100,00 



 

2010. évben a vállalkozási tevékenység eredménye veszteség lett 1. 393. e Ft, 

illetve, a közhasznú tevékenység eredménye 4. 450 e Ft-ot tett ki. Az 

Alapítvány összes eredménye 3. 057 e Ft lett. 

2011. évben a vállalkozási tevékenység eredménye a korábbi évhez 

hasonlóan veszteséges lett 1. 324. e Ft, illetve, a közhasznú tevékenység 

eredménye 6. 815 e Ft-ra emelkedett. Az Alapítvány összes eredménye 5. 491 

e Ft lett. 

2012. évben az elmúlt évekhez hasonlóan a vállalkozási tevékenység 

veszteséges volt, de a veszteség nagymértékben csökkent (152 e Ft.) A 

közhasznú tevékenység eredménye 7.759 e Ft. tett ki, csaknem egy millió 

forinttal haladta meg a 2011.évit. Az Alapítvány összes eredménye 7.607 e Ft. 

volt. 

2010. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele (112. 405 e Ft) 8. 428 

e Ft-tal haladta meg a 2009 évit.  

 2011- be az összes közhasznú tevékenység bevétele 35. 771 e Ft-tal haladta 

meg (31. 82%-al) az előző évet. 

 2012. évben ezen bevételek 196.565. e Forintot tettek ki 32,65 %-kal 48.389 e 

Ft-tal haladták meg az előző évet. 

 A vállalkozási bevétel 2011. évben a 2010. évinél 1. 491 e Ft-tal kevesebb. A 

tendencia mérsékeltebben folytatódott 2012-ben, 738 e Ft-tal csökkent a 

bevétel. 

A fenti eredményalakulásnak a legfőbb oka az, hogy a menedzsment 

felismerte a gazdasági válság helyzetéből adódó tendenciákat, különösen a 

vállalkozási tevékenység veszteségének csökkentését.  

Javaslom, hogy a felügyelő bizottság továbbra is folyamatosan és 

részleteiben is kísérje figyelemmel az alapítvány pénzügyi helyzetét. 

A fenti tevékenységek tükrében a lehetőségek függvényében anyagilag is 

javasolom elismerni a menedzsment és a munkatársak 2012. évi eredményes 

munkáját.  

A mérleg és az eredmény-kimutatás adatait hasznos információkkal, 

magyarázatokkal gazdagítja a kiegészítő melléklet, ugyanitt találjuk meg a 

támogatások felhasználásának részletes kibontását is. 

Elfogadásra ajánlom a beszámoló hitelességét igazoló könyvvizsgálói 

jelentést. 

A könyvvizsgálói jelentés, és a záradék szerint: 

Az egyszerűsített éves beszámoló a- Alapítvány a Vidék Kis- és 

Középvállalkozásainak Fejlesztésére 2012. december 31-én fennálló vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.  
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                                 Felügyelő bizottsági elnök 


