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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

Neve:

Nyilvántartási szám:
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

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:

1 0 7 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Erzsébet
13

Lépcsőház:

Emelet:

körút

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ajtó:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
7

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

.P k . 6 0 1 8 5

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

0 1

0 0 1 1 5 9 8

/ 2 0 1 2/8

1 8 2 9 3 2 0 9

1

4 2

Molnár Boglárka, Géczi Károlyné

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
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

165

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

359
35

165

324

8 982

5 459

930

930

8 052

4 529

9 147

5 818

7 587

4 368

I. Induló tőke/jegyzett tőke

200

200

II. Tőkeváltozás/eredmény

4 521

7 388

2 866

-3 220

1 560

1 450

1 560

1 450

9 147

5 818

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

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

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

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

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

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

24 523

26 479

24 523

26 479

2 671

26 479

2 671

26 479

15

6

15

6

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

24 538

26 485

24 538

26 485

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

22 459

26 485

22 459

26 485

8 167

10 319

8 167

10 319

11 751

17 891

11 751

17 891

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

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

222

7. Értékcsökkenési leírás

149

260

149

260

1 605

1 235

1 605

1 235

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

21 672

29 705

21 672

29 705

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

17 381

29 705

17 381

29 705

2 866

-3 220

2 866

-3 220

2 866

-3 220

2 866

-3 220

8. Egyéb ráfordítások

222

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 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
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

140

190

140

190

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 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:

13

1 0 7 3

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Erzsébet
Lépcsőház:

Emelet:

körút

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:
7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

.P k . 6 0 1 8 5
0 1

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

0 1

/2 0 1 2 / 8
0 0 1 1 5 9 8

1 8 2 9 3 2 0 9

1

4 2

Molnár Boglárka, Géczi Károlyné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Bűnmegelőzés és áldozatvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Bűnmegelőzés és áldozatvédelem

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.törvény 2. § (2) c) pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Bántalmazott, kiszolgáltatott nők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

12

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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)

24 538

26 485

140

190

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

24 398

26 295

H. Összes ráfordítás (kiadás)

21 672

29 705

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

11 751

17 891

17 381

29 705

2 866

-3 220

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. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

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

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Servants Anonymus
Támogató megnevezése:

Servants Anonymus Foundation
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015.10.01-2016.09.30

Támogatási összeg:

21 420 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

15 062 212

- tárgyévben felhasznált összeg: 15 062 212
- tárgyévben folyósított összeg:

15 062 212

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

15 062 212

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

15 062 212
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Servants Anonymus
Támogató megnevezése:

Servants Anonymus Foundation
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.10.01-2017.09.30

Támogatási összeg:

12 800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 906 172

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 906 172
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 906 172
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

2 906 172

Felhalmozási
Összesen:

2 906 172
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-242
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés
nua_konyvvizsgaloi_jelentes.pdf

Velemeny
Elvegeztem a Nevtelen Utak Alapitvany 2016. evi egyszenlsitett eves beszamo16janak konyvvizsgalatat, amely
egyszeriisitett eves beszamol6 a 2016. deeember 31-i fordul6napra keszitett merlegb61 - melyben az eszkoz5k es
forrasok egyez6 vegosszege 5.818 E Ft, a ti:lrgyevi eredmeny 3.220 E Ft veszteseg -, es az ugyanezen id6ponttal
vegzOd6 tizleti evre vonatkoz6

eredmenykimutamsb61,

valamint

a szi:lmviteli politika jelent6s

elemeinek

osszefoglalasat is tartalmaz6 kiegeszit6 mellekletb61 all.
Velemenyem szerint a mellekelt egyszeriisitett eves beszamo16 megbizhat6 es val6s kepet ad az Alapitvany 2016.
deeember 31-en fenna1l6 vagyoni es penziigyi helyzeter61, valamint az ezen id6ponttal vegz6d6 uzleti evre vonatkoz6
jovedelmi helyzeter61 a Magyarorszagon hatalyos, a szi:lmvitelr61 sz616 2000. evi

c.

t5rvennyel osszhangban (a

tovabbiakban: "szamviteli t5rveny").
A velemeny alapja
Konyvvizsgaiatomat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban es a konyvvizsgalatra vonatkoz6
- Magyarorszagon hatalyos - tOrvenyek es egyeb jogszabalyok alapjan hajtottam vegre. Ezen standardok ertelmeben
fenna1l6 felel6ssegem b6vebb leirasat jelentesem ,,A konyvvizsgal6

egyszeriisftett

eves beszamol6 kOnyvvizsgalataert

val6 felelOssege" szakasza tartalmazza.
Az egyszeriisitett eves beszamol6 altalam vegzett konyvvizsgalati:lra vonatkoz6, Magyarorszagon

hatalyos etikai

kovetelmenyeknek megfelelve, fiiggetlen vagyok a Tarsasagt61, es ugyanezen etikai kovetelmenyekkel osszhangban
eleget tettem egyeb etikai felel6ssegeimnek is.
Meggy6zOdesem, hogy az altalam megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegend6 es megfelel6 alapot ny(Jjt
velemenyemhez.
Egyeb informaci6k:

A kozhasznusagi

melleklet

Az egyeb informaei6k a Nevtelen Utak Alapitvany 2016. evi kozhasznusagi
felel6s a kozhasznusagi mellekletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormanyrendelet
tOrten6 elkesziteseert.

A jelentesem

"Velemeny"

szakaszaban

mellekleteb61 allnak. A vezetes

vonatkoz6 el6irasaival osszhangban

az egyszeriisitett

eves beszamol6ra

adott

velemenyem nem vonatkozik az egyeb informaei6kra, es az egyeb informaei6kra vonatkoz6an nem boesatok ki
semmilyen formaju bizonyossagot ny(Jjt6 kovetkeztetest.
Az egyszeriisitett eves beszamol6 altalam vegzett konyvvizsgalataval
informaei6k

atolvasasa

ellentmondanak-e

es

ennek

az egyszeriisitett

soran

annak

merlegelese,

eves beszamol6nak

kapesolatban az en felel6ssegem az egyeb
hogy

az

egyeb

vagy a konyvvizsgalat

vagy egyebkent ugy tiinik-e, hogy azok lenyeges hibas allitast tartalmamak.

informaei6k

lenyegesen

soran szerzett ismereteimnek,

Ha az elvegzett munkam alapjan

arra a kovetkeztetesre jutok, hogy az egyeb informaei6k lenyeges hibas allitast tartalmaznak, kotelessegem ezt a
tenyt jelenteni.

Ebben a tekintetben nines jelenteni val6m.

A vezetes [es az iranyitassal

megbizott szemelyek] felelossege az egyszerfisitett

A vezetes felel6s az egyszerusitett
bemutatas kovetelmenyenek

eves beszamol6nak

megfelel6

eves beszamoloert

a szamviteli tOrvennyel osszhangban tOrten6 es a val6s

elkesziteseert,

valamint az olyan bels6 kontrollert,

amelyet a vezetes

sztiksegesnek tart ahhoz, hogy lehet6ve valjon az akar csalasb61, akar hibab61 ered6 lenyeges hibas allitast61
mentes egyszerusitett eves beszamol6 elkeszitese.
Az egyszeriisitett
vallalkozas
folytatasaval
szamvitel

eves beszamol6

folytatasara

elkeszitese

val6 kepesseget

kapcsolatos

egyszerusitett

informaci6kat,

soran a vezetes felel6s azert, hogy felmerje az Alapitvany a

es az adott helyzetnek

megfelel6en

valamint a vezetes felel a vallalkozas

eves beszamol6ban

val6 alkalmazasaert,

kozzetegye

a vallalkozas

folytatasanak

elven alapul6

azt az esetet kiveve,

ha a vezetesnek

szandekaban an megszlintetni az Alapitvanyt, vagy beszlintetni az lizletszeru tevekenyseget,

vagy amikor ezen

kivUI nem all el6tte mas realis lehet6seg.
[Az

iranyitassal

megbizott

szemelyek

felel6sek

az Alapitvany

penzligyi

beszamolasi

folyamatanak

felligyeleteert. ]
A konyvvizsgal6

egyszeriisitett

eves beszamol6 konyvvizsgalataert

val6 felelossege

A konyvvizsgalat soran celom ke1l6 bizonyossagot szerezni arr61, hogy az egyszerusitett eves beszamol6 egesze
nem tartalmaz akar csalasb61, akar hibab61 ered6 lenyeges hibas allitast, valamint az, hogy ennek alapjan a
velemenyemet

tartalmaz6

fuggetlen konyvvizsgal6i

jelentest bocsassak ki. A ke1l6 bizonyossag

magas fokU

bizonyossag, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nernzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban elvegzett
konyvvizsgalat mindig feltarja az egyebkent letez6 lenyeges hibas allitast. A hibas allitasok eredhetnek csalasb61
vagy hibab61, es lenyegesnek
egylittesen befolyasolhatjak

min6slilnek,

ha esszerii lehet az a varakozas,

a felhasznaI6k

hogy ezek onmagukban

adott egyszeriisitett eves beszamol6

vagy

alapjan meghozott gazdasagi

donteseit.
Egy, a Magyar Nernzeti Konyvvizsgalati

Standardokkal osszhangban

elvegzesre kerlil6 konyvvizsgalatnak

reszekent szakmai megitelest alkalmazok, es szakmai szkepticizmust tartok fenn a konyvvizsgalat

a

egesze soran.

Emellett:
•

Azonositom es felmerem az egyszeriisitett eves beszamol6 akar csalasb61, akar hibab61 ered6 lenyeges
hibas allitasainak
alakitok

ki

es

kockazatait,
hajtok

az ezen kockazatok

vegre,

valamint

kezelesere

velemenyem

alkalmas

konyvvizsgaIati

eljarasokat

elegend6

megfelel6

megalapozasahoz

es

konyvvizsgaIati bizonyitekot szerzek. A csalasb61 ered6 lenyeges hibas allitas fel nem tarasanak kockazata
nagyobb, mint a hibab61 eredoe, mivel a csalas magaban foglalhat osszejatszast,
kihagyasokat, teves nyilatkozatokat,
•

Megismerem
konyvvizsgalati

a konyvvizsgalat

hamisitast, szandekos

vagy a bels6 kontroll fellilirasat;

szempontjab61 relevans bels6 kontrollt

annak erdekeben,

eljarasokat tervezzek meg, amelyek az adott korlilmenyek

hogy olyan

kozott megfelel6ek, de nem

azert, hogy az Alapitvany bels6 kontrolljanak hatekonysagara vonatkoz6an velemenyt nyilvanitsak.
•

Ertekelem a vezetes altaI alkalmazott

szamviteli politika megfelel6seget

es a vezetes altai keszitett

szamviteli becslesek es kapcsol6d6 kozzetetelek esszeruseget.
•

Kovetkeztetest

vonok Ie arr61, hogy helyenval6-e

alapul6 szamvitel alkalmazasa,

a vezetes reszer61 a vallalkozas

valamint a megszerzett konyvvizsgalati

fennall-e lenyeges bizonytalansag

bizonyitek

folytatasanak

elven

alapjan arr61, hogy

olyan esemenyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban,

amelyek jelent6s

ketseget vethetnek fel az Alapitvany vallalkozas folytatasara val6 kepesseget illet6en. Amennyiben azt a
kovetkeztetest vonom Ie, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn, fuggetlen konyvvizsgaI6i jelent6semben
fel kell hivnom a figyelmet az egyszerusitett eves beszamol6ban lev6 kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy ha
a kozzetetelek

e tekintetben

fiiggetlen konyvvizsgal6i

nem megfelel6ek,

jelentesem

min6sitenem

dcitumaig megszerzett

kell velemenyemet.
konyvvizsgalati

Kovetkezteteseim

bizonyitekon

a

alapulnak.

Jov6beli esemenyek vagy feltetelek azonban okozhatjak azt, hogy az Alapitvany nem tudja a vallalkozast
folytatni.

•

Ertekelem az egyszeriisitett
kiegeszito

melIekletben

eves beszamol6

tett kozzeteteleket,

atfog6 bemutatasat,
valamint

ertekelem

felepiteset

es tartalmat, beleertve a

azt is, hogy az egyszeriisitett

eves

beszamol6ban teljestil-e az alapul szolgal6 tigyletek es esemenyek val6s bemutatasa.

Kommunikalom az iranyitassal megbizott szemelyek fele - egyeb kerdesek mellett - a konyvvizsgalat tervezett
hat6koret es titemezeset, a konyvvizsgalat jelentos megallapitasait, beleertve az Alapitvany altaI alkalmazott belso
kontrollnak a konyvvizsglilatom soran altalam azonositott jelentos hianyossagait is.

Bekesi Eleon6ra
Kamarai tag konyvvizsgal6
Nyilvantartasi szam: 006781

