
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

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

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

01 Fővárosi Törvényszék

Ferik Mária

Ferik Mária

Duhonyi Mária

Magyar

Bercel

1 9 6 9 0 9 1 9

0 1 0 1 0 0 8 6 8 9  2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 5 3 Budapest

Ferenciek tere

2

    

0 1 0 1 0 0 8 6 8 9  

1 1 P k 6 0 7 9 7  2 0 0 2 3  

1 8 1 0 8 2 1 3 1 4 1

Steven Allen

Budapest 2 0 1 8 0 5 1 7

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

208 532

101 38

107 494

48 625 51 495

10 037 1 383

38 588 50 112

5 581 5 596

54 414 57 623

8 222 8 250

238 238

13 988 7 984

-6 004 28

18 886 18 886

9 796 3 476

9 796 3 476

17 510 27 011

54 414 57 623

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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

1 122 0 1 122 0

184 189 139 266 184 189 139 266

81 007 76 788 81 007 76 788

102 363 54 107 102 363 54 107

3 993 529 3 993 529

626 5 644 626 5 644

185 937 144 910 185 937 144 910

185 937 144 910 185 937 144 910

88 519 62 554 88 519 62 554

74 384 73 128 74 384 73 128

11 378 24 476 11 378 24 476

482 324 482 324

27 419 8 559 27 419 8 559

1 137 317 1 137 317

191 941 144 882 191 941 144 882

191 941 144 882 191 941 144 882

-6 004 28 -6 004 28

-6 004 28 -6 004 28

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

98 138 53 371 98 138 53 371

44 42 44 42

3 993 529 3 993 529

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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:

1 0 5 3 Budapest

Ferenciek tere

2

    

1 1 P k 6 0 7 9 7  2 0 0 2 3  

0 1 0 1 0 0 8 6 8 9  

1 8 1 0 8 2 1 3 1 4 1

Steven Allen

emberi jogok védelme, jogérvényesítés

1998. évi tv.XXVI.2-3.§ és 6.§

Alaptv. I.-IV., XV.-XVI.,Ptk.1959 évi IV.tv.2.§,7.§. 2003. évi CXXV.tv. 4.,14.,18.§

mentálisan fogyatékos személyek

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

ügyvezető igazgatók 11 378 24 476

11 378 24 476

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



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. 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

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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

185 937 144 910

44 42

185 893 144 868

191 941 144 882

74 384 73 128

191 941 144 882

-6 004 28

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Működési támogatás

Open Society Foundations

2018/01/01-2018/12/31

76 788 000

76 788 000

76 788 000

76 788 000

56 891 458

19 896 542

76 788 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Stratégiai perek

ENSZ kínzás elleni szervezete (UNVFVT)

2018/01/01-2018/12/31

15 128 946

15 128 946

15 128 946

15 128 946

5 663 198

9 465 748

15 128 946

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.24



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Jogi tréning

ENSZ kínzás elleni szervezete (UNVFVT)

2018/01/01-2018/12/31

7 623 823

7 623 823

7 623 823

7 623 823

1 768 602

5 855 221

7 623 823

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.25



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Sürgősségi segítségnyújtás a Topház áldozatai számára

ENSZ kínzás elleni szervezete (UNVFVT)

2017/08/29-2018/08/31

6 380 153

5 834 651

5 834 651

3 099 539

4 957 025

877 626

5 834 651

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.25



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Ugandai kutatás 

Anonim szervezet

2017/01/01-2018/03/31

28 583 138

6 048 157

6 048 157

0

3 979 833

2 068 324

6 048 157

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.25



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Ugandai kutatás

Anonim szervezet

2018/09/01-2019/08/31

34 287 442

10 988 458

10 988 458

34 287 442

4 189 943

6 798 515

10 988 458

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.25



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Afrikai projektek

Egyéni támogatás

2011/01/01-2018/12/31

24 834 986

2 234 866

2 234 866

0

1 209 984

1 024 882

2 234 866

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.25



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

SZJA 1%-os felajánlások

2018/06/01-2020/05/31

42 415

42 415

0

42 415

0

0

0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.25



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

MDAC UK által folyósított támogatás

MDAC UK

2018/01/01-2019/12/31

9 249 000

5 511 902

5 511 902

0

0

5 511 902

5 511 902

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.04 11.04.25



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

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: 2019.06.04 11.04.25



DR. PRINTZES TARSA
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FUGGETLEN KONYvVIZSGAL6I JELENTES

Validity Alapitvriny - Ktizpont a Mentdlis S6riiltek Jogai6rt Kurat6riuma r6sz6re

V6lem6ny

Elv6geztiik a Validity Alap(tvdny-Kiizpont a Mentr{lis S6riiltek Jogai6rt (a tov6bbiakban:
Alapitvany) 2018. 6vi egyszeriisitett 6ves beszrimol6j{nak kiinywizsgi.Iatht, amely
egyszerusitett dves besz6mol6 a 2018. december 3l-i fordul6naprakeszitett mdrlegbol - melyben
azeszkilzdk6s forrr[sok egyezf v6giisszege 57 623 E Ft, a thrgyfvieredm6ny 28 E Ft (nyeres6g)
-, 6s M ugyanezen idoponttal vegzodo tizleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a
sz6mviteli politika jelent6s elemeinek osszefoglalds6t is tartalmaz6 kiegdszito melldkletbol 6ll.

Velemdnyi.ink szerint a melldkelt egyszenisitett 6ves besz6mol6 megbizhato ds val6s kdpet ad

Alapitvany 2018. december 31-6n fenn6ll6 vagyoni ds p6nzi.igyi helyzeterol, valamint az ezen

idoponttal vegzodo tizleti 6vre vonatkoz6 jcivedelmi helyzeterol a Magyarorsz6gon hatdlyos, a

sz6mvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6nnyel osszhangban (a tov6bbiakbani ,,szfimviteli torv6ny").

A v6lem6ny alapja

Kdnyvvizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal osszhangban ds a

konlwizsg6latra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - torv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok

alapjan hajtottuk vdgre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 feleloss6gtink bovebb leir6s6t

jelentdsilnk ,y4 kdnyvvizsgdl| eg,,szertis{tett 6ves beszdmol6 konyvvizsgdlatddrt val6 felelSssdge"
szakaszatanlalmazza.

Ftggetlenek vagy'unk az Alapitvartyt6l a vonatkoz6,Magyarorsz6gon hatdlyos jogszab6lyokban ds

aMagyar Konywizsg6l6i Kamara ,,A konywizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szabdlyair6l ds a

fegyelmi eljdr6sr6l sz6l6 szabiiyzald'-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek

tekintetdben a Nemzetkozi Etlkai Standardok Testtilete 6ltal kiadott ,,Kcinyvvizsg6lok Etikai

K6dexe"-ben (az IESBA Kodex-ben) foglaltak szerint, 6s megfeleli.ink az ugyanezen norm6kban

szereplo tov6bbi etikai el6ir6soknak is.

Meggyozoddsi.ink, hogy az6ltalunk megszerzettkonywizsgillatibizonyit6k elegendo 6s megfelelo

alapot nyfrj t v6lemdnyiinkhdz.

Egy6b informdci6k: A kiizhasznrisfgi mell6klet

Egyeb inform6ci6k az Alapitv6ny 2018. dvi kozhasznushgi mellekletebol 6llnak. A vezetds

felelos a kdzhasznirs6gi mellekletnek a 35012011. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkoz6

eloir6saival osszhangban tort6no elkdszit6sddrt. A firggetlen konywizsgftlSt jelent6siink

,,Vdlem6ny" szakaszitban az egyszerusitett 6ves besz6mol6ra adott v6lemenytink nem

vonatkozik a kozhasznris6gi mell6kletre, 6s a kdzhasznirs6gi mell6kletre vonatkoz6an nem

bocs6tunk ki sernmilyen form6j ri bizonyos sdgot nyrij t6 kovetkeztet6st'

Az egyszenisitett 6ves besz6mol6 6ltalunk vdgzett kdnyvvizsgtiat|val kapcsolatban az a mi

felelossdgtink a kozhasznris6gi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegelese, hogy az

ll8l BLrdapest. Barcsay u.36. . 1704 Budapest. Pf.33 . l-elil-'ax:294-4321

E-mail: printz-ikr.Zt)pritttzestalsa.hll . prilltzestarsa(Dprintzestarsa.htt

Web: wrvw.nritltz-estarsa'hs' qrl1r1ry.21fi .11s



kozhasznfs6gi mellekletben foglalt egy6b inform6ci6k lenyegesen ellentmondanak-e az

egyszerusitett eves besz6mol6nak vagy a konyvvizsg6lat sordn szerzett ismereteinknek, vagy

egydbkent irgy tunik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak. Ha az elvdgzetl
munk6nk alapj6n affa akovetkeztet6sre jutunk, hogy a kdzhasznus6gi melldklet l6nyeges hib6s

6llit6st tartalmaz, koteless6gi.ink errol 6s a hib6s 6llit6s jelleg6rol jelent6st tenni. Ebben a

tekintetben nincs jelenteni val6nk.

A vezet6s 6s az irdnyitfssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszertisitett 6ves

beszfmo166rt

A vezet6s felelos az egyszerusitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel osszhangban

tdrtdno ds a val6s bemutat6s kovetelm6ny6nek megfelelo elk6szitds66rt, valamint az olyan

belso kontrolldrt, amelyet a vezetds sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetovd v6ljon az akht

csal6sb6l, ak6r hib6bol eredo lenyeges hib6s 6llit6st6l mentes egyszenisitett 6ves besz6molo

elkdszitdse.

Az egyszerusitett 6ves besz6mol6 elk6szitese sor6n a vezet6s felelos azdrt, hogy felm6rje

Alapitv6ny a vallalkoz6s folytat6s6ra val6 kepesseg6t es az adott helyzetnek megfeleloen

k1zzetegye a vdllalkoz6s folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezelds felel a

v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 ossze6llitdsaert. A
vezetesnek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6bol kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az

6rvdnyesi.il6s6t elt6ro rendelkez6s nem akadtrlyozza, illetve a v6llalkoz6si tevdkenyseg

folytat6sdnak ellentmond6 tenyezo, kori.ilm6ny nem 611 fenn.

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek felelosek Alapitv6ny penzijgyi besz6mol6si

folyamat6nak feli.igyel etd6rt.

A kiinyvvizsgfi6 egyszertisitett 6ves beszfmol6 kiinyvvizsg6lat66rt val6 felel6ss6ge

A konyvvizsg6lat sor6n c6lunk kello bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszerisitett dves

besz6molo eg1sze nem tartalmaz akhr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st,

valamint az,hogy ennek alapj6n a velem6nytinket tartalmazo ftiggetlen konyvvizsg6l6i jelentdst

bocs6ssunk t<i. A t<ettO bizonyoss6g magas foku bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a

Magyar Nemzeti K6nylvizsg6lati Standardokkal osszhangban elvegzett konyvvizsg6lat mindig

feltarja az egyebkentletezo l6ny.g"r hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy

hib6b6l, 6s Gnyegesnek minostilnek, ha 6sszeru lehet az a vtrakozhs, hogy ezek onmagukban

vagy egyi.ittesen befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszerusitett eves besz6mol6 alapj6n

me gho zott gazdastryi dont6 seit.

A Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardok szerinti konyvvizsgflat egdsze sor6n szakmai

megitdl6st alkalmazunk ds szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

. Azonositjuk 6s felm6rjiik az egyszenisitett dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l. ak6r hib6b6l

eredo l6nyeges hib6s 6llitdsainak kockdzatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ez,en

kock6zatok kezel6s6re alkalmas kdnyvvizsg alati elitritsokat, valamint elegendo es

megfelelo k6nyvvizsgfiati bizonyit6kot szerzi.ink a vdlem6nyiink megalapozhstthoz. A

csal6sb6l ered6 ldny-ges hib6s 6llit6s fel nem tirtshnak kock6zata nagyobb, mint a

hib6b6l eredod, mivel a csal6s mag6ban foglalhat osszelifiszftst, hamisit6st, sz6nd6kos

kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feliilir6s6t.

. Megismerjiik a konyvvizsgdlat szempontj6bol relev6ns belso kontrollt annak drdekeben,

hogy olyan konywizsgatii eyarasokat tervezzunk meg, amelyek az adott koriilmdnyek

toiott mesfeleloek, de nem azert,hogy az Alapitvtrny belso kontrollj6nak hatdkonysit'gira



vonatkoz6an v6lemdnyt nyilv6nitsunk.

Ert6keljtik a vezetes 6ltal alkalm azott szhmviteli politika megfelelosdget 6s a vezetes 6ltal

k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6 d6 kozzetdtelek 6sszeruseget'

Kovetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s ftsz'tol a v6llalkoz6s

folytat6s6nak elv6n alapulo egyszerusitett eves besz6mol6 ossze6llit6sa, valamint a

migszerzett konywizsg6lati bizonyitdk alapifun arr6l, hogy fennall-e l6nyeges

biz6nytalans6g olyan esim6nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelentos

ketsdget vethetnek fel az Alapitv6ny v6llalkoz6s folytatds6ra val6 k6pesseget illetoen'

Amennyibe n azI a kovetkeztetest vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalansag 611 fenn,

fiiggetlen konyvvizsg6l6i jelent6si.inkben fel kell hivnunk a hgyelmet az egyszerusitett

6ves besz6moloban lEvo kapcsol6do kozzeletelekre, vagy ha akozzetetelek e tekintetben

nem megfeleloek, minosiientink kell v6lem6nytinket. Kovetkeztet6seink a fiiggetlen

kdnyvvizsg6l6i jelent6si.ink d6tum6ig megszerzett konywrzsgfiati bizonyitdkon

alapulnak.- Jovobeli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatj|k azI, hogy az

Alapitv6ny nem tudja a v6llalkoz6st folytatni'

Ert6keljtik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 tfifogo bemutat6s6t, fel6pites6t ds tartalm6t,

beleertve a kieg6szito melldkletben tett kozzeteteleket, valamint ertekeljiik azt is, hogy az

egyszerusitett 6ves besz6moi6ban teljesiil-e az alapul szolg6lo i.igyletek 6s esemenyek

val6s bemutat6.sa.

Az irinyitttssal megbizott szemelyek tudomhstra hozzuk - egyeb k6rddsek mellett - a

konywizsg tiat tervJzett hat6k6r6t 6s titemez6sdt, a konywizsg6lat jelentos meg6llapit6sait'

bele6rtve az Alapitvhny Sltal alkalmazott belso kontrollnak a konyvvizsg6latunk sor6n

6ltalunk azonositott jelentos hianyossagait is, ha voltak ilyenek.

Budapest. 2019. m6jus 17'

Dr. Printz J6nos K6rolY
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.

DR. PRINTZ ES TARSA
Nemzetkozi KonYr,vizsg6l6 Kft '

1181 Budapest, BarcsaY u. 36.

kamarai ny't. sz6m: 000267

Dr

Kamarai tag konYvv izs gitlo

Nyilvantart6si sz6m: 004097

ly


