A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.05.31 10:34:30

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

0

9

7

1

0

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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PK-342

2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

7 3 4 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Alsómocsolád
Közterület jellege:

Rákóczi
21

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

.P k . 6 0 8 1 2

0 0 0 9 7 1 0

/ 2 0 0 5/

1 8 2 5 8 5 9 0

1

0 2

Nagy Anna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Alsómocsolád

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

3 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

289

167 477

289

167 477

257

289 193

3

762

254

288 431

4

3

550

456 673

Saját tőke

550

1 931

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

-318

400

718

1 381

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

5 704

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

5 704

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

449 038
550
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

4 275

64 057

4 275

64 057

4 275

64 051

4 275

64 051

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

11

11

773

773

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

4 275

64 830

4 275

64 830

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

4 275

64 830

4 275

64 830

5. Anyagjellegű ráfordítások

2 853

36 700

2 853

36 700

651

24 950

651

24 950

1

1 252

1

1 252

52

514

52

514

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

33

33

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

3 557

63 449

3 557

63 449

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

3 557

63 449

3 557

63 449

718

1 381

718

1 381

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

718

1 381

718

1 381

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.31 22.27.46

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

3 821

64 051

3 821

64 051

64

78

64

78

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

11

11

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

21

7 3 4 5

Település:

Alsómocsolád
Közterület jellege:

Rákóczi
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 0 .P k . 6 0 8 1 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 5 /
0 0 0 9 7 1 0

1 8 2 5 8 5 9 0

1

0 2

Nagy Anna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

1997. évi CLVI tv. 26 § c)

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CCXI.tv.1 par, 6. par

A családok védelme és a jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének megteremtése

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: egyedülálló szülők, családok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Adómentes pénzbeli támogatás
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

21
Előző év

Tárgy év

Erzsébet tábor
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

124
Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

145

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

145

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Elnök
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 566
Előző év (1)

Tárgy év (2)

1 566

Nyomtatva: 2018.05.31 22.27.46

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

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

4 275

64 830

64

78

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

4 211

64 752

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 557

63 449

651

24 950

3 557

63 449

718

1 381

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi 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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: CSP-CSBO-NP-16
Támogató megnevezése:

Családbarát Országos Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.12.06-2017.06.29

Támogatási összeg:

3 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

3 500 000

Felhalmozási
Összesen:

3 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-17-M
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

17 715

- tárgyévben felhasznált összeg: 17 715
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

17 715

Felhalmozási
Összesen:

17 715
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 64814-1/2016
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.12.31-2019.12.31

Támogatási összeg:

500 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

223 013 365

- tárgyévben felhasznált összeg: 223 013 365
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

500 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

24 791 734

Dologi

198 221 631

Felhalmozási
Összesen:

223 013 365
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-17-SZ
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31

Támogatási összeg:

1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

255 167

- tárgyévben felhasznált összeg: 255 167
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

158 680

Dologi

96 487

Felhalmozási
Összesen:

255 167
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Személyi jövedelemadó 1%
Támogató megnevezése:

SZJA 1%
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. év

Támogatási összeg:

78 392

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

78 392

- tárgyévben felhasznált összeg: 78 392
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

78 392
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

78 392

Felhalmozási
Összesen:

78 392
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: HU01-0006-COOPER-B1-2017
Támogató megnevezése:

Norvég Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.11.01-2018.04.30

Támogatási összeg:

7 410 023

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

968 698

- tárgyévben felhasznált összeg: 968 698
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

7 410 023
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

968 698

Felhalmozási
Összesen:

968 698
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Adomány
Támogató megnevezése:

Magánszemély
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. év

Támogatási összeg:

11 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

11 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 11 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

11 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

11 000

Felhalmozási
Összesen:

11 000
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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Független könyvvizsgálói jelentés
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriuma részére
Vélemény
Elvégeztem az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u.21) mellékelt
2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a
2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező
végösszege 456.315 E Ft, a tárgyévi eredmény (kizárólag) alaptevékenységből 1.112 EFt nyereség -,
és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika
meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2017. 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 (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és a
vonatkozó kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.
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.
Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon
hatályos etikai követelményeknek megfelelve, független vagyok az Alapítványtól, és ugyanezen etikai
követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt véleményemhez.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2017. évi közhasznúsági mellékletéből
állnak. Az Alapítvány közhasznú státusszal rendelkezik, és és közhasznú tevékenységet is végez, így a
hatályos törvényi szabályozás alapján közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett. A vezetés felelős a
közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban
történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem
nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki
semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem
az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk
lényegesen ellentmondanak-e az 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 az egyéb információk lényeges hibás állítást
tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.
A vezetés 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 az alap- és a vállalkozási tevékenység folytatására való képességét és az adott helyzetnek
megfelelően közzétegye a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
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vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért,
azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapítványt, vagy beszüntetni az
alaptevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
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.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak
a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat
egésze során. Emellett:
•
Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati
eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. 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.
•
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 (alap- és
vállalkozási tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel
vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány tevékenysége
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 tevékenységét folytatni.
•
Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, 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.
Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - 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.
Budapest, 2018. május 30.
...........................................................
Munkácsi Márta
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági ig. szám:001821
3711 Szirmabesenyő, József A.u.37/A.
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2017. évi Szöveges beszámoló
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány a 2017-es évben folytatta az egyszülős családokkal
végzett munkáját: jogi és pszichológiai segítséget nyújtott, közösségfejlesztést végzett,
gyerektáboroztatást szervezett, munkaerőpiaci segítő programokat rendezett és legnagyobb
projektjeként elkezdte Magyarország első egyszülős központjának a létrehozását.
A tevékenység eredményeként közel 1000 családnak nyújtott segítséget, 300 gyerek
táboroztatását szervezte, illetve végezte el és kidolgozta az egyszülős központok működési
know how-ját, amely több regionális központ létrehozását teszi majd lehetővé a jövőben.
A 2017-os évre kapott 1%-os felajánlásokból 78 392 Ft érkezett az Alapítvány részére.
Részletes beszámoló
Az év elején több mint 1000 fős kutatást végeztünk, melynek eredményeként pontosabb képet
kaptunk az egyszülős családok életéről, problémáiról. A visszajelzések nagyban segítették a
munkánkat és a központ szolgáltatásainak kialakítását.
Nagyszámú önkéntes szakértői és tanácsadói csapatot sikerült kialakítanunk, akik elsősorban
jogi, pszichológiai és mediációs segítséget nyújtanak a családoknak.
Az év első felében kidolgoztuk azt a szakmai programot, amely alapján elkezdhettük az
egyszülős központ működésének a megtervezését, szakértőket találtunk, akik a programokat
vezetik. Intenzív kommunikációs tevékenységet folytattunk, hogy minél több családhoz jusson
el a központ és az alapítvány híre, így minél többen tudják igénybe venni a szolgáltatásainkat.
Ennek része volt az új honlap fejlesztése, egy egyszülős online magazin elindítása és egy olyan
adatbáziskezelő program fejlesztése, amelyek segítenek a szülőknek a megfelelő segítség
elérésében.
Az év második felében megvásároltuk az Egyszülős Központnak otthont adó ingatlant és
megkezdődtek a tervezési és felújítási munkák.
Nyáron 300 gyerek táboroztatását szerveztük meg részben ottalvós, másrészt napközis
táborokban.
Két nagyobb projektet indítottunk el 2017-ben: az egyik a Legyél a mi nagyink-program,
amelyben egyszülős családoknak és magányos idős embereknek igyekeztünk segíteni abban,
hogy egymásnak segítve, egymást támogatva tudjanak kilépni az elszigeteltségből és az ebből
eredő lelki nehézségekből. A másik program célcsoportja a fogyatékos, tartósan beteg gyereket

nevelő egyszülős családok voltak. A Norvég Alap támogatásával egy norvég szervezettel
együttműködve zeneterápiás foglalkozásokkal, nemzetközi konferenciával, tapasztalatcserével
zajlott a projekt, nagy sikerrel.
Szakértőként jelen voltunk a Boldogabb Családokért Platform, a Családi Életre Nevelés
előkészítő csoport és a „Legyen jobb a gyerekeknek” bizottság munkájában.
Új területként együttműködéseket kezdtünk el az egyszülős családok egészségesebb, jobb
életminőségéért, figyelemfelkeltésként pedig jótékonysági futásban vettünk részt.
Folytattuk nemzetközi tevékenységünket is, több egyszülős szervezettel vettük fel a kapcsolatot
a környező és a nyugat-európai, észak-európai országokban. 2017-ben tagjai lettünk a
COFACE nemzetközi szervezetnek, amely sokban segíti a nemzetközi kapcsolatok és
projektlehetőségek kiaknázását.
2017-ben kapott támogatások
1. Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egyszülős Központ létrehozása és működtetése –
500 000 000 Ft
Az alapítvány arra kapott támogatást az EMMI-től, hogy nemcsak Magyarországon, de
nemzetközileg is egyedülállónak számító intézményt hozzon létre Budapesten. Az alapítvány
egy felújításra váró épületben, több mint 700 négyzetméteren alakította ki a működéshez
szükséges tereket, funkciókat.
Az Egyszülős Központ olyan közösségi térként működik, ahol a rendszeres programokon kívül
gyakorlati segítséget is kapnak az egyedülálló szülők. Az alapítvány eddigi online jogi,
pszichológiai és mediációs tanácsadásait személyes konzultációkon is igénybe vehetik az
érdeklődők. A gyermekeket ingyenes játszóház várja, a szülők számára pedig egy közösségi
(co-working) iroda létesül, ahol az egyedülálló anyukák, apukák nyugodtan intézhetik ügyeiket,
dolgozhatnak, miközben a gyermek felügyelete is megoldott. A központban számos képzés,
klub, önsegítő csoportfoglalkozás és szabadidős tevékenység is helyet kap mind a szülők, mind
pedig a gyerekek részére. Az intézmény inkubációs programot is indított olyanok számára, akik
önálló vállalkozást szeretnének indítani.

2. NEA – „Legyél a mi nagyink!” 1 000 000 Ft
A támogatás célja, hogy egyszülős családoknak és magányos idős embereknek segítsünk abban,
hogy egymást támogatva tudjanak kilépni az elszigeteltségből és az ebből eredő lelki
nehézségekből.
3. NEA – működési támogatás – 100 000 Ft
Az alapítvány részére adott működési támogatást az egyszülős családokról folytatott alapfokú
kutatásra fordítottuk, emellett kommunikációs költségeket fedeztünk belőle.
4. Családbarát Ország Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 3 500 000 Ft
A támogatás három részből állt: 1. kommunikációs és médiakommunikációs képzés az
alapítványunk és az együttműködő családsegítő szervezetek munkatársai részére.
2. nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a jó gyakorlatok megismerése és lehetőség szerint itthoni
adaptálása. 3. a szervezetünk online felületeinek megújítása.
5. Norvég Alap – Egyedülálló vagy páratlan? 30 000 euró
A program célcsoportja a fogyatékos, tartósan beteg gyereket nevelő egyszülős családok. A
Norvég Alap

támogatásával

egy norvég szervezettel

együttműködve zeneterápiás

foglalkozásokkal, nemzetközi konferenciával, tapasztalatcserével zajlott a projekt.

