KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Vállalkozást és Egzisztenciateremtést Elősegítő Közalapítvány
A Vállalkozást és Egzisztenciateremtést Elősegítő Közalapítvány 1991. decemberében
alapította Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közalapítvánnyá történő
bejegyzése 1999. november 25-én emelkedett jogerőre. A Közalapítványt 9 fős kuratórium
irányítja, melynek elnöke Vida József. A felügyelő-bizottság 3 főből áll, elnöke Kovács Jenő.
Az alapítvány fő feladatai:
- segíti, támogatni kívánja Székesfehérvár városát foglalkoztatási gondjainak,
nehézségeinek leküzdésében;
- figyelemmel kíséri a város munkaerőhelyzetét, javaslatokat dolgoz ki a foglalkoztatás
feltételeinek javítására, elősegíti azok megvalósítását;
- felkészítő tanfolyamokat szervez munkanélkülieknek vállalkozóvá válásuk elősegítésére;
- a munkanélküliekből lett kezdő vállalkozók számára irodai szolgáltatásokat,
kedvezményes helyiségbérleti lehetőséget és díjtalan jogi-, gazdasági-, munkaügyi-,
műszaki tanácsadást nyújt;
- a közalapítvány a kezdő vállalkozók segítése céljából Inkubátorházat működtet;
- részt vesz Székesfehérvár város vállalkozásfejlesztési és innovációs feladatainak
ellátásában.
1., Számviteli beszámoló (A közalapítvány 2003. évi gazdálkodása ezer Ft-ban)
Bevételek:
Közhasznú tevékenység bevételei:
46.297
közhasznú célú működésre kapott támogatás
6.892
pályázati úton elnyert támogatás
31.021
közhasznú tevékenység bevétele
8.373
egyéb közhasznú bevételek
11
Vállalkozási tevékenység bevételei:
43.962
Összesen:
90.259
Költségek:
Közhasznú tevékenység költségei:
anyagjellegű ráfordítások
személyi jellegű ráfordítások
értékcsökkenési leírás
pénzügyi műveletek ráfordításai
Vállalkozói tevékenység költségei:
Összesen:
Tárgyévi közhasznú eredmény:
Tárgyévi vállalkozói eredmény:

46.829
26.895
13.356
4.821
1.757
34.861
81.690
-532
9.101

A közalapítvány közhasznú beszámolójának mérlege:
Eszközök
Befektetett eszközök:
Forgóeszközök:
Aktív időbeli elhatárolás
Eszközök összesen:

45.728
3.397
265
49.390

Források
érték: ezer Ft.
Saját tőke:
23.082
Kötelezettségek:
19.606
Passzív időbeli elhatárolások:
6.702
Források összesen:
49.390
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2., Költségvetési támogatás felhasználása:
Pályázat összesen: 31.020.713,Ebből 4.632.228,- Ft 2002-ben eszközökre kapott támogatás időbeli elhatárolásából került
átvezetésre az elszámolt értékcsökkenés arányában.
3., A vagyon felhasználásáról kimutatás:
A Közalapítvány vagyonát képező eszközök az Inkubátorház működtetésére és a képzések
biztosítására kerültek felhasználásra.
Megnevezés
Saját tőke
Ebből:
Induló tőke
Tőke változás
Alaptev. eredm.
Váll. tev. eredm.

2003
23.082

2002
14.113

%
163,6

11.000
3.513
-532
9.101

10.600
16.588
-3.962
-9.113

103,8
21,2
-

Az induló tőke változásának oka az alapító 400.000,- Ft-os tőkeemelése. A tőkeváltozás a
felhalmozott eredményt tartalmazza.
4., A cél szerinti juttatások felhasználása:
A közalapítvány iparűzési adó címkézéssel 75.097,- Ft, az SZJA 1%-ának felajánlásával
24.308,- Ft juttatásban részesült, mely közhasznú tevékenységhez került felhasználásra.
5., A szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatás:
A Közalapítvány tisztségviselői nem részesültek juttatásokban.
6., A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója:
A Közalapítvány a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése érdekében folytat tevékenységet. Ezen belül döntően a
vállalkozóvá válás elősegítésében illetve a már vállalkozók tevékenységének támogatásában
nyújt segítséget. Díjtalan vállalkozói tanácsadással, kedvezményes tanfolyami képzéssel
(vállalkozói ismeretek, számítógép használat) áll az érdeklődők rendelkezésére.
A Közalapítvány által működtetett inkubátorház 2600 m2-en egy időben 50-60 vállalkozásnak
nyújt működési lehetőséget, kedvezményes bérleti díj ellenében. A működéshez kiegészítő
szolgáltatásokat is biztosít (fénymásolás, irodai szolgáltatás, információk, adatbázisok,
internet, tárgyaló helyiség, konferenciaterem).
Székesfehérvár, 2004. április 09.

……………………………….
Vida József
kuratóriumi elnök

………………………………
Annus István
igazgató
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