
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.31 16:04:49

16 Szolnoki Törvényszék

1 6 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.54



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

5 0 0 0 Szolnok

Kossuth Lajos utca

2.

Szolnok5 0 0 0

Kossuth Lajos út

2

1 6 0 1 0 0 0 0 0 4 0

1 6 P k 2 0 8 2 2  1 9 9 0 2 1

1 9 2 2 1 8 0 5 2 1 6

Fazekas János

Szolnok 2 0 1 8 0 5 2 6

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2 351 4 563

851 563

1 000 1 000

500 3 000

30 950 44 358

9 543 14 824

3 592 3 099

0 0

17 815 26 435

52 1 045

33 353 49 966

6 686 6 917

2 000 2 000

12 364 4 685

-7 678 232

26 612 39 169

6 000 6 000

20 612 33 169

55 3 880

33 353 49 966

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

9 722 14 652 9 722 14 652

-12 395 5 281 -12 395 5 281

44 369 22 419 44 369 22 419

44 369 22 419 44 369 22 419

1 2 1 2

41 697 42 354 41 697 42 354

41 697 39 354 41 697 39 354

20 719 22 255 20 719 22 255

28 225 19 576 28 225 19 576

390 288 390 288

41 2 41 2

1 1

49 375 42 122 49 375 42 122

49 375 42 122 49 375 42 122

-7 678 232 -7 678 232

-7 678 232 -7 678 232

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

44 369 22 419 44 369 22 419

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.54



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 0 0 0 Szolnok

Kossuth Lajos utca

2.

5 0 0 0 Szolnok

Kossuth Lajos út

2

1 6 P k 2 0 8 2 2  1 9 9 0 2 1

1 6 0 1 0 0 0 0 0 4 0

1 9 2 2 1 8 0 5 2 1 6

Fazekas János

Szociális tevékenység

2011.évi CLXXIX.tv.Magyarország Önkormányzatáról

Hátrányos helyzetű csoportok

2719

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

41 697 42 354

41 697 42 354

49 375 42 122

28 225 19 576

49 375 42 122

-7 678 232

30 92

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban (EFOP-1.3.5-16-2016-00312)                        

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

2017.06.01-2020.06.01.

24 800 000

5 222 404

5 222 404

12 400 000

2 507 881

2 714 523

0

5 222 404

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Családoknak szóló helyi szemléletformáló programok támogatása (NTP-CT)

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016.07.01-2017.06.30.

7 000 000

4 417 914

4 417 914

0

1 624 856

2 793 058

0

4 417 914

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Családoknak szóló helyi szemléletformáló programok támogatása (NTP-CT)

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.07.01-2018.06.30.

5 000 000

1 984 538

1 984 538

5 000 000

981 996

1 002 542

1 984 538

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.04.01-2018.03.31.

9 600 000

7 200 000

6 284 550

9 600 000

2 707 785

3 576 765

0

6 284 550

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2016.04.01-2017.03.31.

9 600 000

2 400 000

2 638 719

0

1 199 763

1 438 956

0

2 638 719

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

2017.01.01-2017.12.31.

3 845 202

3 845 202

3 717 122

3 845 202

3 714 122

3 714 122

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

"Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása, FOGLALKOZTATÁS 2017/B/cprogram( Neked MUNKA,)

Fogyatékos Személyek, Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft.

2017.11.01-2018.10.31.

1 200 000

162 515

162 515

1 200 000

146 400

16 115

0

162 515

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Szociális földprogramot begvalósító szervezetek számára szakmai anyagok készítése,helyszíni tapasztalatcsere biztosítása,szakmai rendezvények megszerv

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.07.01-2018.06.30.

3 500 000

799 500

799 500

3 500 000

262 500

537 000

799 500

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Esélyegyenlőségi programok a Szolnoki járás tanyás térségeiben

Földművelésügyi Minisztérium

2016.04.30-2017.04.30.

1 800 000

1 800 000

2 000 000

1 800 000

485 000

1 515 000

2 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

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:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 09.35.55



PK-342
PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Esély Alapítvány könyvvizsgálói jelentés 2017.pdf



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Jász-Nagykun Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvány kuratóriumának

Vélemény

Elvégeztem a  Jász-Nagykun Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvány ( továbbiakban „Alapítvány„ ) 
2017. évi egyszerűsített  éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. 
december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 49.966 
eFt, a tárgyévi eredmény 232 eFt (  nyereség )- ,  és az ugyanezen időponttal  végződő üzleti évre vonatkozó 
eredménykimutatásból, valamint közhasznúsági mellékletből áll.

Véleményem szerint a melléklelt egyszerűsített  éves beszámoló megbízható és valós képet ad az 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 
összhangban ( továbbiakban „számviteli törvény „ ).

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 felelősség „ szakasza tartalmazza.

Független  vagyok  az  Alapítványtól  a  vonatkozó,  Magyarországon  hatályos  jogszabályokban  és  a  Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás megatartási ( etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról 
szóló  szabályzata”-ban,  valamint  az  ezekben  nem  rendelkezett  kérdések  tekintetében  a  Nemzetközi  Etikai 
Standardok Testülete  által  kiadott  „Könyvvizsgálók  Etikai  Kódexe”-ben  (  az  IESBA Kódex-ben  )  foglaltak 
szerint, és megfelelek ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
véleményemhez.

Egyéb információk : A közhasznúsági melléklet

Az  egyéb  információk  a  A  Jász-Nagykun  Szolnok  Megye  Esély  Szociális  Közalapítvány 2017.  évi 
közhasznúsági   jelentéséből  állnak.  A vezetés  felelős  a  közhasznúsági  mellékletnek  a  350/2011  (XII.30.) 
Kormányrendelet  előírásaival  összhangban  történő  elkészítéséért.  A  független  könyvvizsgálói  jelentésem 
„Vélemény”  szakaszában  az  egyszerűsített  éves  beszámolóra  adott  véleményem  nem  vonatkozik  a 
közhasznúsági mellékletre, es a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú 
bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az  egyszerűsített  éves  beszámoló  általam  végzett  könyvvizsgálatával  kapcsolatban  az  én  felelősségem  a 
közhasznúsági  melléklet  átolvasása  és  ennek  során  annak  mérlegelése,  hogy  a  közhasznúsági  melléklet 
lényegesen  ellentmond-e  az  egyszerűsített  éves  beszámolónak  vagy  a  könyvvizsgálat  során  szerzett 
ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám 
alapján  arra  a  következtetésre  jutok,  hogy  a  közhasznúsági  melléklet  lényeges  hibás  állítást  tartalmaz, 
kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért



A vezetés  felelős  az  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 a 
tevékenység  folytatására  való  képességét  és  az  adott  helyzetnek  megfelelően  közzétegye  a  tevékenység 
folytatásával  kapcsolatos  információkat,  valamint  a  vezetés  felel  a  tevékenység  folytatásának  elvén  alapuló 
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a tevékenység folytatásának elvéből kell kiindulnia, 
ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának 
ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

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.

A  Magyar  Nemzeti  Könyvvizsgálati  Standardok  szerinti  könyvvizsgálat  egésze  során  szakmai  megítélést 
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

• Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állításainak a kockázatait,  kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 
könyvvizsgálati  eljárásokat,  valamint  elegendő és  megfelelő könyvvizsgálati  bizonyítékot  szerzek  a 
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata 
nagyobb, mint a hibákból 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 megfelelnek, de nem 
azért, hogy a Társaság 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 tevékenység folytatásának elvén 
alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, 
hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek 
jelentős  kétséget  vethetnek  fel  az  Alapítvány  tevékenység  folytatására  való  képességét  illetően. 
Amennyiben  azt  a  következetést  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 feltétetek azonban okozhatják azt, 
hogy az Alapítvány nem tudja a tevékenységét folytatni.

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát,valamint azt is, 
hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása.



• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – 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, ha voltak ilyenek.

Szolnok, 2018. május 29.

                                                                                            Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
                                                                                            Gellén Olivérné
                                                                                            Kamarai tag könyvvizsgáló neve
                                                                                            000790
                                                                                            Nyilvántartási szám
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