A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.05.10 15:17:47

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 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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PK-442

2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
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 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 4

1 6
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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

167 477

251 262

167 477

251 262

289 193

133 942

762

24

288 431

133 918

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

3
456 673

385 204

1 931

6 177

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

400

1 780

1 381

4 247

5 704

4 843

5 704

4 843

449 038

374 184

456 673

385 204

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

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

Céltartalékok

F.

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

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.10 15.29.11

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

PK-442

2018. év
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

64 057

103 293

64 057

103 293

64 051

102 821

64 051

102 821

11

207

11

207

773

4 505

773

4 505

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

64 830

107 798

64 830

107 798

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

64 830

107 798

64 830

107 798

5. Anyagjellegű ráfordítások

36 700

59 478

36 700

59 478

6. Személyi jellegű ráfordítások

24 950

37 782

24 950

37 782

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

1 566

5 217

1 566

5 217

7. Értékcsökkenési leírás

1 252

5 789

1 252

5 789

514

466

514

466

33

36

33

36

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

63 449

103 551

63 449

103 551

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

63 449

103 551

63 449

103 551

1 381

4 247

1 381

4 247

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

1 381

4 247

1 381

4 247

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

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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

64 051

76 315

64 051

76 315

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

11 578

11 578

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

78

228

78

228

11

207

11

207

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 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.:1.3 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

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
Elnök
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 566
Előző év (1)

5 217
Tárgy év (2)

1 566

5 217
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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)

64 830

107 798

78

228

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

64 752

107 570

H. Összes ráfordítás (kiadás)

63 449

103 551

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

24 950

37 782

63 449

103 551

1 381

4 247

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

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

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-17-SZ-0123
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:

744 833

- tárgyévben felhasznált összeg: 744 833
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

634 720

Dologi

110 113

Felhalmozási
Összesen:

744 833
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-17-M-0883
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:

82 285

- tárgyévben felhasznált összeg: 82 285
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

70 000

Dologi

12 285

Felhalmozási
Összesen:

82 285
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 64814-1/2018/CSALADNEP
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.12.31-2020.12.01

Támogatási összeg:

500 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

181 599 822

- tárgyévben felhasznált összeg: 181 599 822
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

35 341 764

Dologi

68 261 862

Felhalmozási

77 996 196

Összesen:

181 599 822
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 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:

2018. év

Támogatási összeg:

228 060

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

228 060

- tárgyévben felhasznált összeg: 228 060
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

228 060
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

228 060

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

228 060
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: HU01-0006-COOPER-B1-2017 EGT FM 2009-2014 támogatás
Támogató megnevezése:

Norvég Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.11.01-2018.04.30

Támogatási összeg:

8 618 015

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

7 649 317

- tárgyévben felhasznált összeg: 7 649 317
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 207 992
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

7 649 317

Felhalmozási
Összesen:

7 649 317
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.10 15.29.11

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

PK-442

2018. 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:

2018. év

Támogatási összeg:

206 730

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

206 730

- tárgyévben felhasznált összeg: 206 730
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

206 730
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

206 730

Felhalmozási
Összesen:

206 730
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.10 15.29.11

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 14294-2/2018/CSALADNO- Mobilmentes nap
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.03.19-2019.05.31

Támogatási összeg:

10 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

820 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 820 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

10 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

820 000

Felhalmozási
Összesen:

820 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.10 15.29.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016 (XII.21) önkormányzati rendelet 11105 címén található támogatási forrás

Támogató megnevezése:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.12.15-2018.12.31

Támogatási összeg:

11 578 035

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

11 578 035

- tárgyévben felhasznált összeg: 11 578 035
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

11 578 035
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

11 578 035

Felhalmozási
Összesen:

11 578 035
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.10 15.29.12

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: BGA66380/4/2018 mobilmentes nap - "Mesés Advent"
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.05.01-2018.12.31

Támogatási összeg:

5 530 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 530 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 530 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 530 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

5 530 000

Felhalmozási
Összesen:

5 530 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.10 15.29.12

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

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.10 15.29.12
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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
2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a
2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező
végösszege 385.204 E Ft, a tárgyévi eredmény (kizárólag) alaptevékenységből 4.247 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 2018. 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 2018. 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, 2019. április 16.
...........................................................
Munkácsi Márta
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági ig. szám:001821
3711 Szirmabesenyő, József A.u.37/A.
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2018_szöveges beszamolo.pdf

2018 évi szöveges beszámoló
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány legnagyobb projektjeként 2018 május végén
megnyitotta Magyarország első egyszülős központját. A 2017-ben az Emberi Erőforrások
Minisztériumától e céllal kapott támogatásból év elején befejeztük a felújítási munkákat,
kialakítottuk és berendeztük a működéshez szükséges tereket és funkciókat.
A több mint 700 négyzetméteres Egyszülős Központ támogató közeggé és közösségi
térré vált egyedül nevelő szülőknek és egyszülős családban nevelkedő gyerekeknek,
mozaikcsaládoknak, külön élő szülőknek és civil szervezeteknek – 2018-ban 7 munkatárssal,
67 önkéntessel, mindenki számára nyitott presszóval, a programok alatt gyermekfelügyelettel
és ingyenes szolgáltatásokkal.
A nyitástól év végéig kb. 660 családnak nyújtottunk szolgáltatásokat, közülük van, aki
rendszeres látogatónk és sokféle programra jelentkezik, mások kifejezetten egy dolog miatt
jönnek hozzánk. Több mint 400-an vettek részt egyéb programokon, előadásokon.
A központon kívüli helyszíneken 1444 táborozó gyerek és szülő szabadidős pihenését
szerveztük meg (Erzsébet-tábor + saját táborok).
42 civilszervezet számára rendeztünk workshopot, képzést, a szakmai rendezvényeinken kb.
630 szakember vett részt.
143 határon túli szülőnek és gyereknek szerveztünk programokat.
A foglalkozások ideje alatt kb. 160 gyerekfelügyeletet láttunk el.

Az Egyszülős Központ tevékenységét hat nagy területre lehet csoportosítani:
-

segítség krízishelyzetben (kb. 340 fő - jogi, pszichológiai, gyerekpszichológusi,
mediátori segítség; gyakorlati segítségnyújtás krízis esetén; adományok - ruha,
tartósélelmiszer, tanszer stb.; támogató közösségek)

-

segítségnyújtás a munkavállalásban (32 fő - közösségi iroda és – tárgyaló;
munkavállalási tanácsadás, önéletrajzírás, interjúfelkészítés; munkába segítő
programok; angol nyelvi képzés; START - vállalkozásfejlesztési inkubátor program;
vállalkozásfejlesztési tanácsadás; „vissza a munkába” program kismamáknak)

-

szülősegítő programok (95 fő – előadások, workshopok, konzultációk; digitális szülő –
programok; ruhabörzék, cserebere csoportok)

-

gyerekprogramok (169 gyerek a programjainkon + 131 gyerek nyaraltatása + 1314 fő
Erzsébet-táborának megszervezése – korrepetálások; középiskolai felvételi előkészítő;
gyermekneurológiai diagnosztika; „Kamaszpanasz” - szülő-serdülő mediáció; családi
drámapedagógia; táboroztatás, nyaraltatás; Mikulásünnepség; Adventi kézműves
készülődés)

-

közösségi programok, közösségfejlesztés (307 fő - csoportok, klubok, közösségek pl.
elváltak, várandósan egyedül maradtak, örökbefogadók, leválás csoport, kézműves
klub; egészségvédő programok (gerinctorna, autogén tréning, hahota jóga, reiki);
társkeresés programok; féléves közösségfejlesztő projekt)

-

megelőzés (kb. 150 fő - mozaikcsaládos rendezvények, csoportok, mediáció)

A hozzánk forduló szülők kb. fele vidéki, nekik online szolgáltatásokkal (pl. jogász,
skype-pszichológus), táboroztatással és adományokkal tudtunk segíteni.
Öt helyszínen van a Központhoz kapcsolódó egyszülős közösség: Pécs, Szekszárd,
Veszprém, Eger és Szombathely, illetve szervezés alatt Székesfehérváron. Emellett két határon
túli várossal kezdtük el a közös munkát: Csíkszeredával és Székelyudvarhellyel
Az online felületeink (honlap, hírlevél, youtube-csatorna, online Egyszülős Magazin,
Instagram) aktív használói: kb. 110 ezer fő/év; a Facebook-elérés: kb. 120 ezer fő/hónap volt
2018-ban.
Folytattuk nemzetközi tevékenységünket is, több egyszülős szervezettel vettük fel a
kapcsolatot a környező és a nyugat-európai, észak-európai országokban.

2018-ban kapott / felhasznált támogatások
•

NEA- TF-17-SZ-0123– „Legyél a mi nagyink!”

A 2017-ben kapott 1 000 000 Ft támogatás 2018-ra eső része (744.833 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.

•

NEA-TF-17-M-0883

A 2017-ben kapott 100.000 Ft támogatás 2018-ban felhasznált része (82.285 Ft), amely
működési támogatást az egyszülős családokról folytatott kutatásra fordítottuk.
•

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egyszülős Központ létrehozása és működtetése –
a 2017-ben kapott támogatás 2018-ben felhasznált része (181.599.822 Ft)

2018-ban az Egyszülős Központ létrehozása – felújítás, a terek és funkciók kialakítása és
berendezése -, valamint a szolgáltatások és programok elindítása történt a támogatás
felhasználásával.
•

SzJA 1%
A személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeget az Egyszülős Központban zajló
gyermekprogramokra és gyerekek táboroztatására fordította az Alapítvány.

•

HU01-0006-COOPER-B1-2017 (EGT FM 2009-2014 támogatás)
Norvég Alap
2017. november 1-2018. április 30.

A program célcsoportja a fogyatékos, tartósan beteg gyermeket nevelő egyszülős családok
voltak. Egy norvég szervezettel együttműködve zeneterápiás foglalkozásokkal, nemzetközi
konferenciával,

tapasztalatcserével

zajlott

a

projekt

(Mosolygó

művészet,

művészetpedagógiai konferencia). A projekt igyekezett felhívni a figyelmet a családok
különösen nehéz helyzetére, valamint az őket segítő szervezetek és szakemberek számára
nyújtott hasznos és gyakorlatias információkat (szakmai beszámolók, élőkonferenciás
bejelentkezések, online sajtóismertetők).
•

Adomány

Az Alapítvány az adományként befolyt összeget gyerekek táboroztatására fordította.

•

14294-2/2018/CSALADNO – Mobilmentes nap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2018.03.19-2019.05.31

A 2018. Családok Éve keretében mobilmentes programsorozat szervezésére kapott
támogatást az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány. A programok célja, hogy a belföldi
nagyvárosokban (Budapest, Pécs, Győr, Debrecen) valamint a határon túl is (Kolozsvár) felhívja
a figyelmet az okostelefon használat és a mobilfüggőség veszélyeire, buktatóira.
•

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő testületének
2017.évi költségvetéséről szóló 36/2016 (XII.21) önkormányzati rendelet 11105 címén
található támogatási forrás – Nyílászárók cseréje
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2017.12.15-2018.12.31

Az Egyszülős Központ felújítása során nyilvánvalóvá vált, hogy az Üllői út 30. sz alatti ingatlan
nyílászárói (6 db ablak, 3 db ajtó) rendkívül rossz állapotban vannak. A Józsefvárosi
önkormányzat támogatása lehetővé tette a nyílászárók cseréjét, amely nélkül ezt a beruházást
nem tudtuk volna kivitelezni.
•

BGA/6380/4/2018 mobilmentes nap – „Mesés Advent”
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
2018.05.01-2018.12.31

A külhoni magyar családok éve keretében az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány lehetőséget
kapott arra, hogy megszervezze 30 határon túli magyar család adventi hétvégéjét. A Mesés
Advent elnevezésű programunkra 143 egyszülős, kétszülős és sokgyermekes család érkezett
Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és a Vajdaságból. A program célja, hogy a külhoni magyar
családok jobban megismerjék az anyaországot, és adventi programokkal, karácsonyi
előadásokkal, városi sétákkal, finom magyaros ételekkel hangolódjanak az ünnepekre.

