
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2021.01.13 11:52:27

13 Budapest Környéki Törvényszék

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

1 3 0 1 0 0 0 1 9 2 5 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.46



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

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

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

2 1 4 1 Csömör

Ibolya utca

19

    

1 3 0 1 0 0 0 1 9 2 5

1 3 0 0 P k 6 0 2 4 4  2 0 0 0

1 8 6 8 8 0 9 0 2 1 3

Szekeres Tiborné

Csömör 2 0 2 0 0 6 3 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.46



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

1 414 415 0 1 394 812

0 3 976

1 365 715 1 342 136

48 700 0 48 700

48 296 40 712

0

17 660 14 946

0

30 636 25 766

8 689 10 227

1 471 400 0 1 445 751

443 935 432 761

46 300 46 300

396 917 397 635

0 0

0 0

718 -11 174

0

48 384 40 832

79 160 68 312

0

0 6 000

79 160 62 312

899 921 903 846

1 471 400 1 445 751

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

150 266 161 369 150 266 161 369

0 0

226 930 282 334 226 930 282 334

0 0 0 0

0 0

212 183 216 192 212 183 216 192

7 520 5 234 7 520 5 234

12 20 12 20

377 208 443 723 377 208 443 723

377 208 445 523 377 208 445 523

86 295 102 850 86 295 102 850

240 986 250 306 240 986 250 306

0 0 0 0

19 501 18 424 19 501 18 424

29 668 83 092 29 668 83 092

40 225 40 225

376 490 454 897 376 490 454 897

376 490 376 490

718 -11 174 718 -11 174

0 0

718 -11 174 718 -11 174

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

170 040 174 661 170 040 174 661

118 920 147 850 118 920 147 850

1 560 1 548 1 560 1 548

7 520 7 534 7 520 7 534

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

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

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

2 1 4 1 Csömör

Ibolya utca

19

    

1 3 0 0 P k 6 0 2 4 4  2 0 0 0

1 3 0 1 0 0 0 1 9 2 5

1 8 6 8 8 0 9 0 2 1 3

Szekeres Tiborné

halmozottan sérült személyek rehabilitációja

1993.III.tv

halmozottan sérült személyek

150

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

Normatív költségvetési támogatás 118 920 147 850

Kiegészítő ágazati pótlék 51 120 26 811

170 040 174 661

170 040 174 661

0 0

0 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

377 208 443 723

1 560 1 548

118 920 147 850

256 728 294 325

376 490 454 897

240 986 250 306

376 490

718 -11 174

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

Csömöri civil szervezetek működési kiadásainak támogatása.

Csömöri Kulturális Közalapítvány 

2019.01.01-2019.12.31.

400

400

400

400

400

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

Az ÉTA tagszervezet szakmai tevékenységének támogatása

ÉTA Országos Szövetség 

2019.01.01-2019.12.31.

427

427

427

427

427

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Kh. Np. Kft 

2019.03.01-2020.02.29.

5 461

5 461

5 468

5 461

5 461

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Kh. Np. Kft 

2019.03.01-2020.02.29.

8 288

8 288

8 288

8 288

8 288

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.01.13 12.00.47



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

                                                  Az Egyenlő Esélyekért Alapítvány kuratóriumának 

Vélemény  

Elvégeztem az  Egyenlő Esélyekért Alapítvány  2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely 

egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és 

források egyező végösszege 1.445.751 E Ft, a tárgyévi eredmény -11.174 E Ft veszteség -, és  az ugyanezen időponttal 

végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 

összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alapítvány 2019. 

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 (a 

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 felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 

által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek(ünk) az 

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 az Egyenlő Esélyekért Alapítvány 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A 

vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival 

összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az 

egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és 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 mellékletben 

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített 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 a közhasznúsági melléklet 

lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben a 

tekintetben nincs jelenteni valóm. 
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek 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 a 

tevékenység folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a közhasznú 

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 közhasznú 

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 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 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 folytatásának elvén 

alapuló egyszerűsített 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 vállalkozás 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 vállalkozást folytatni. 
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• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, 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. 

• 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. 

 

 

 

Budapest,2020.augusztus 28. 

 

 

Képviseletre jogosult neve:Balázs Józsefné Kamarai tag könyvvizsgáló neve:Balázs Józsefné 

Könyvvizsgáló cég neve:DEFTER Kft Nyilvántartási szám:004780 

Könyvvizsgáló cégszékhelye:1141 Budapest, Pered u.24 

Nyilvántartási szám:001962 
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Egyenlő Esélyekért!  Alapítvány 

2141. Csömör, Ibolya u. 13-19. 

Adószám: 18688090-2-13 

Bejegyző szerv: Pest megyei Bíróság 

Bejegyző végzés száma: Pk.60244/2000 

 

 

 

 

 

 

                                                            Szöveges beszámoló 

                                                                         2019. év 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordulónap:                 2019. december 31. 

Beszámolási időszak: 2019. január 1 - 2019. december 31.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Csömör, 2020. augusztus 28. 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                         Szekeres Tiborné 

                                                                                                         Kuratórium elnöke     

 

                                                                               Ph. 

 

 

 



1/ A számviteli beszámoló: 

 

 Az Alapítvány közhasznú szervezet, kettős könyvvitelt vezet, az éves beszámolóját a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) 

Korm. rendelet alapján készítette el. 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi-, és 

jövedelmezősége helyzetéről megbízható, valós képet mutat. 

 

2/ Az Alapítvány bemutatása:  

 

A szervezet elérhetősége: 2141. Csömör, Ibolya u. 13-19. 

Az Alapítvány közhasznú szervezet, nyilvántartási száma: Pk.60244/200. 

Az Egyenlő Esélyekért Alapítvány 2000. évben jött létre.  

 

Az alakulás célja, tevékenysége: Egészségügyi rehabilitációs tevékenység, hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás,  a 

munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. 

E tevékenység ellátása során az Alapítvány az alábbi szolgáltatásokat nyújtja sérült, 

halmozottan sérült személyek részére: 

Foglalkoztatás, társadalmi, szociális és munkahelyi felkészítés, szakmai képzés, kiscsoportos 

lakóotthoni elhelyezés biztosítása, állami gondozásból kikerült fiatalok utógondozása, 

munkahelyeken és a lakóotthonokban dolgozók képzése, a családok számára tanácsadás, 

individuális és fejlesztő programok készítése, kríziskezelés, szabadidős programok 

szervezése. 

 

 

Az alapítvány közhasznú tevékenységének összefoglalása: 

A fogyatékkal élők ellátása nappali gondozóban, fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában és 

lakóotthoni ellátásban történik. 

Az alapítvány működtet egy integrált lakóházat is, melyet állami támogatás nélkül üzemeltet, 

ahol a sérült emberek egészséges hozzátartozóikkal együtt tudnak élni. 

 

Az Alapítvány legfőbb szerve, vagyonkezelője a Kuratórium. 

 

A Kuratórium elnöke: Szekeres Tiborné 

helyettese:                    Elek Dóra 

tagjai:                           Pergelné dr Kocsi Ágnes 

                                     dr Tamás Györgyi 

                                     dr Kósa Appolónia 

 

Az Alapítvány működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. 



 

A Felügyelő Bizottság tagjai: Markó Lászlóné 

                                                dr Benkő Istvánné 

                                                Ábrám Zsolt 

 

 

 

3/ A vagyon felhasználása: 

 

 

Induló tőke:                                        46 300 ezer Ft 

Előző évek tőkeváltozása:               397 635 ezer Ft    

Tárgyévi eredmény:                       -   11 174 ezer Ft 

 

 

Vagyoni helyzet alakulása:    

       Megnevezés                   Előző év Tárgyév Változás 

értékben 

Változás 

 %-ban 

Induló tőke   46 300 46 300 0 0 

Tőkeváltozás 396 917 397 635                 718 0 

Vállalkozási tevékenység 

eredménye 

0 0 0 0 

Közhasznú tevékenység 

eredménye 

                718          

  

         - 11.174 - 10 456 --- 

  

 

4/ Költségvetési támogatás felhasználása: 

 

A Szervezet tárgyévben feladatainak ellátásához 174 661 ezer Ft normatív költségvetési 

támogatást, kiegészítő ágazati pótlék kapott. A pályázati úton elnyert, folyósított támogatások 

értéke 16 723 ezer Ft, egyéb támogatások, adományok értéke 23 260 ezer Ft. 

 

2019. évi bevételek:                                                                                      443 723 ezer Ft 

 

Támogatások:                                                                                               216 192 ezer Ft 

 

Központi normatív+ kiegészítő  támogatás                    174 661 

SZJA 1 %                         1 548 

Egyéb támogatás                      23 260 

Pályázati támogatások                      16 723 

 

Az egyéb támogatás megoszlása: a magánszemélyektől, egyéb gazdálkodóktól kapott 

adomány, a beruházásra kapott támogatások időarányosan felhasznált része, 

 



Közhasznú tevékenység bevételei:                                                          161 369 ezer Ft 

 

Ingatlanok, tárgyi eszközök bérbeadása, szolgáltatási tev                     46 389 

Térítési díjak, ellátottak                   106 769 

Egyéb szolgáltatás, oktatási díjak, költségtérítés                       8 211 

                        

 

 

6/ Egyéb bevételek                                                                                         67 690 ezer Ft 

 

Egyéb  bevételként számolta el az Alapítvány a szállítók által elengedett kötelezettségeket, 

az előző években képzett céltartalék tárgyévi felhasználását, az értékesített kerepestarcsai 

ingatlan, az értékesített telekrész, valamint a banki elszámolási számlák kamatbevételét. 

 

Az Alapítványnak vállalkozási tevékenységet nem végez, vállalkozási tevékenységből  

bevételt nem ért el. 

 

 

7/ Kiadások: 

 

Közhasznú tevékenység működési költsége                                                454 897 ezer Ft 

 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó költségek az általános szabályok szerint kerültek 

felhasználásra.  

 

 

Az Alapítvány 2019. évben átlagosan 60 főt foglalkoztatott, a részükre kifizetett  

munkabér 183 481 ezer Ft, megbízási díjak 29 464, személyi jellegű juttatás 3 375 ezer Ft, 

bérek utáni közteher 33 986 ezer Ft, személyi jellegű ráfordítások összesen: 250 306 ezer Ft. 

 

Az Alapítvány kuratóriumi elnöke, kuratórium tagja jövedelmet nem vettek fel, juttatást nem 

kaptak 2019. évben. 

 

 

A szervezet közhasznú tevékenységét a tárgyévben az alapító okiratban foglaltakban 

meghatározott célok alapján látta el. 
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