A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-09-01 15:24:58. Érkeztetési szám: EB00556034

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 9 7 1 0

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

7 3 4 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Alsómocsolád
Közterület jellege:

Rákóczi
21.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

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

0 1

0 0 0 9 7 1 0

/P k.6 0 8 1 2

1 8 2 5 8 5 9 0

/2 0 0 5

1

0 2

Nagy Anna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Alsómocsolád

2 0 2 1

0 8

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

0
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

238 733

311 720

1 521

8 927

234 212

299 793

3 000

3 000

130 693

84 160

87

2 696

130 606

81 464

237

935

369 663

396 815

8 945

16 273

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

6 027

8 795

2 768

7 328

126 975

70 395

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

126 975

70 395

Passzív időbeli elhatárolások

233 743

310 147

369 663

396 815

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

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

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

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

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

998

3 319

998

3 319

113 646

103 103

113 646

103 103

112 879

102 161

112 879

102 161

1 433

16 771

1 433

16 771

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

10

10

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

114 654

106 422

114 654

106 422

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

114 654

106 422

114 654

106 422

5. Anyagjellegű ráfordítások

52 187

34 173

52 187

34 173

6. Személyi jellegű ráfordítások

43 120

42 621

43 120

42 621

6 187

6 738

6 187

6 738

15 288

9 054

15 288

9 054

1 259

13 246

1 259

13 246

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

32

32

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

111 886

99 094

111 886

99 094

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

111 886

99 094

111 886

99 094

2 768

7 328

2 768

7 328

2 768

7 328

2 768

7 328

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
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

108 119

76 549

108 119

76 549

269

492

269

492

1 433

16 771

1 433

16 771

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.12
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PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

7 34 5

Település:

Alsómocsolád
Közterület jellege:

Rákóczi

21.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 8 1 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

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

0 1

/2 0 0 5

0 0 0 9 7 1 0

1 8 2 5 8 5 9 0

1

0 2

Nagy Anna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

1997. évi CLVI törvény 26.§ c)

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CCXI törvény 1.§, 6.§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Egyedülálló szülők, egyszülős családok, mozaikcsaládok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

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

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.13
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PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Gyermek sportruházat
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Tárgyév
351

Előző év

Könyvutalvány
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

0
Tárgy év

60
Előző év

0
Tárgy év

Tanszercsomag

597

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

411

597

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

411

8 257

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Elnök

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)
6 187

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

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

6 738
Tárgy év (2)

6 187

6 738
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév

Laptopok
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

1 497
Előző év

Tárgy év
4 933

Tartós élelmiszer és tisztálkodószer csomagok

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Fürdőszobafelszerelés

590

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

7 020

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

411

8 257

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

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

6 187

6 738
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

SPAR vásárlási utalvány
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

50
Előző év

Tárgy év

Szállás
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

590
Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

640

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

411

8 257

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

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

6 187

6 738
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

114 654

106 422

269

492

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

114 385

105 930

H. Összes ráfordítás (kiadás)

111 886

99 094

43 120

42 621

111 886

99 094

2 768

7 328

44

52

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

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
Igen

Nem

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

Mutató teljesítése

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Támogatási program elnevezése: InCorpora Program
Támogató megnevezése:

Máltai Gondoskodás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-08-01 - 2021-05-31

Támogatási összeg:

8 841 280

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

8 841 280

- tárgyévben felhasznált összeg: 7 631 685
- tárgyévben folyósított összeg:

8 145 060

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

7 482 242

Dologi

149 443

Felhalmozási

0

Összesen:

7 631 685
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 64814/1/2016 CSALADNEP
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016-12-01 - 2020-12-01

Támogatási összeg:

500 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

8 112 430

- tárgyévben felhasznált összeg: 68 359 037
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 922

Dologi

595 000

Felhalmozási

67 762 115

Összesen:

68 359 037
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 16453-3-2019/CSALADTAM
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-03-25 - 2020-12-15

Támogatási összeg:

80 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

47 021 925

- tárgyévben felhasznált összeg: 57 935 840
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

24 455 155

Dologi

27 522 111

Felhalmozási

5 958 574

Összesen:

57 935 840
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

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

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.13

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Támogatási program elnevezése: 52067/2019
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-12-01 - 2020-12-31

Támogatási összeg:

3 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

901 070

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 132 290
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

786 090

Felhalmozási

1 346 200

Összesen:

2 132 290
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

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

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.13

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Támogatási program elnevezése: BGA/5648/2020
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-09-01 - 2021-08-31

Támogatási összeg:

7 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 765 366

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 573 776
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

7 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 573 776

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1 573 776
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

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

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.13

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Támogatási program elnevezése: BGA/5273/4/2020
Támogató megnevezése:

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-05-04 - 2020-12-31

Támogatási összeg:

10 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 442 079

- tárgyévben felhasznált összeg: 10 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:

10 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 364 000

Felhalmozási

8 636 000

Összesen:

10 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

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

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.13

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Támogatási program elnevezése: V/1416-3/2020/CSTAM
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-01-01 - 2021-12-15

Támogatási összeg:

40 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 283 776

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 213 776
- tárgyévben folyósított összeg:

40 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

2 213 776

Felhalmozási

0

Összesen:

2 213 776
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

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

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.13

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
Támogatási program elnevezése: V/61-3-2020/CSTAM
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-01-01 - 2021-12-15

Támogatási összeg:

40 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

15 022 062

- tárgyévben felhasznált összeg: 13 434 173
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

40 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

7 876 249

Dologi

5 557 924

Felhalmozási
Összesen:

13 434 173
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

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

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.13

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

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

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.09.01 15.30.13

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumának
Vélemény
Elvégeztük az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány , székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi út 21., nyilvántartási szám:01-01-0009710 („a
Szervezet”) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i
fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 396.815 ezer Ft, az adózott eredmény 7.328 ezer
Ft nyereség, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős
elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll, valamint tartalmazza a közhasznúsági mellékletet is.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Szervezet 2020. december 31-én fennálló
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon
hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”), az egyéb szervezetek beszámolókészítésére
vonatkozó 479/2016 (XII.28.) kormányrendelettel és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel,
valamint a Szervezet alapító okiratával összhangban.
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon
hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását
jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a Szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A
könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-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 megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2020. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a
közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A
független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem
vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú
bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk 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 ismereteinknek, vagy egyébként úgy
tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a
közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni valónk.
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 a Szervezetnek a vállalkozás folytatására
való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a
vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás
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folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási
tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk 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 véleményünket tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést bocsássunk 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 észszerű 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 alkalmazunk és szakmai
szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:
•

Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a
kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges
hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

•

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati
eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Szervezet belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

•

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és
kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

•

Következtetést vonunk 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 a Szervezet
vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság
áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Szervezet nem tudja a vállalkozást folytatni.

•

Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben
tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek
és események valós bemutatása.

•

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és
ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a
könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. augusztus 23.

Gottgeisl Rita
ügyvezető igazgató
REKONTÓ Kft
1126 Budapest, Kiss János altb. u. 27.
nyilvántartási szám: 002536

Láng Noémi
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám 007390
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Adószám:
Törvényszék:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18258590-1-02
01 Fővárosi Törvényszék
0100 Pk 60812 /2005
01/01/0009710

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

Kiegészítő melléklet
2020.

2020. december 31.
Fordulónap:
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Alsómocsolád, 2021. augusztus 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

[EsBo program]

Oldal: 2

1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2006. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő
erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú
távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2. Kiegészítések a bemutatáshoz
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány a beszámolót a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 479/2016.
(XII. 28.) Kormányrendelet alapján készítette.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai
szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása
megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői az
alábbiak: Távügyvitel Kft.
11947866-2-43
1112 Budapest, Cirmos u. 3.
Contir-Car Bt.
22216526-2-13
2365 Inárcs, Árpád u. 13.
Farkasné Ádám Alíz
Mérlegképes regisztrációs szám: 165832

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó
körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány számviteli politikájában olyan változás nem történt,
amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. A számviteli rend további sajátosságai
A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Oldal: 3
Kiemelt számviteli teendők
Teendő

Ütemezés

Főkönyvi kivonat készítése

adatszolgáltatáskor vagy n. évente

Értékvesztések elszámolása

értékeléskor vagy eseménykor

Céltartalék képzés és megszüntetése

évente

Időbeli elhatárolások elszámolása

évente vagy azonnal

Értékelési különbözetek elszámolása

évente

Kerekítési különbözetek elszámolása

évente

Értékhelyesbítések elszámolása

évente

Éves elszámolású adók előírása

évente

Analitika-főkönyv egyeztetése

negyedévente

Leltár-analitika egyeztetése

minden leltározásnál

2.6. Beszámoló választott formája és típusa
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves
beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A
változatban állította össze.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja:
Tárgyévet követő év március 31.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős
összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom
alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Devizás tételek értékelése
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek,
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- kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének
meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített
módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges
változásainak hatásain túl - nem változott.

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz
hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot,
vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg
jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek
megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző
üzleti évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása
Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez
képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100
EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.14. Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint
történik.
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2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben
sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.16. Valós értéken történő értékelés
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így
a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem
szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.17. Alapítás-átszervezés költségei
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti
évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem
kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja
el.

2.19. Vásárolt készletek értékelése
A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek
meg.

2.20. Saját termelésű készletek értékelése
A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási
értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.21. Készültségi fok meghatározásának módszere
A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett tevékenységeknek a
félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez
viszonyított arányában kerül meghatározásra.
Ennek az aránynak a meghatározásásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző,
megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók
szolgálnak alapul.

2.22. Teljesítési fok meghatározásának módszere
Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a a szerződés elszámolási egységére meghatározott mérték
(teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányában
kerül meghatározásra.
Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért
és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók alapján kerülnek
számbavételre.

2.23. Céltartalék-képzés szabályai
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható,
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jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.24. Ki nem emelt tételek értékelésének változása
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben
az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt
módosítás nem történt.

2.25. Értékelési szabályok más változásai
A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős
módosítás nem történt.

2.26. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.27. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.28. Önköltségszámítás szabályai
Nagyságrendi mentesítés alapján az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány az önköltségszámítás rendjét
nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.29. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok az alábbiak:
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány legnagyobb projektjeként 2018. május végén megnyitotta
Magyarország első egyszülős központját. A 2017-ben az EMMI-től e célra kapott támogatásból 2018-ban
befejezték a felújítási munkákat, kialakították és berendezték a működéshez szükséges tereket. A több, mint
700 négyzetméteres Egyszülős Központ támogató közeggé és közösségi térré vált egyedül nevelő szülőknek és
egyszülős családban nevelkedő gyermekeknek, mozaikcsaládoknak, külön élő szülőknek és civil
szervezeteknek. Mindenki számára nyitott presszóval, a programok alatt gyermekfelügyelettel és ingyenes
szolgáltatásokkal.
A támogatásokra vonatkozóan közlendő
adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek bemutatásra.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 2018-ban nyitotta meg Egyszülős Központját.
A több, mint 700 négyzetméteres Központ támogató közeggé és közösségi térré vált egyedül nevelő szülőknek,
egyszülős családban nevelkedő gyermekeknek, mozaikcsaládoknak, külön élő szülőknek és civil
szervezeteknek egyaránt.
2020-ban is volt táboroztatás gyermekeknek, mely már több éve nagy sikert arat az egyszülős családok körében.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
A támogatási programok keretében kapott támogatások felhasználásait a terjedelem miatt a közhasznúsági
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mellékletben tüntetjük fel támogatásonkénti bontásban.

3. Elemzések
3.1. Adatok változása
1000HUF

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Abszolút
változás

A.
A.I.

Befektetett eszközök
Immateriális javak

238 733
1 521

311 720
8 927

72 987
7 406

A.II.

Tárgyi eszközök

234 212

299 793

65 581

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

3 000

3 000

0

B.
B.I.

Forgóeszközök
Készletek

130 693
0

84 160
0

-46 533
0

B.II.

Követelések

87

2 696

2 609

B.III.

Értékpapírok

0

0

0

B.IV.

Pénzeszközök

130 606

81 464

-49 142

C.
D.
D.I.

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Saját tőke
Induló tőke / Jegyzett tőke

237
369 663
8 945
150

935
396 815
16 273
150

698
27 152
7 328
0

D.II.

Tőkeváltozás / Eredmény

6 027

8 795

2 768

D.III.

Lekötött tartalék

0

0

0

D.IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

D.V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

2 768

7 328

4 560

D.VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

E.
F.
F.I.

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

0
126 975
0

0
70 395
0

0
-56 580
0

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

126 975

70 395

-56 580

G.

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

233 743
369 663

310 147
396 815

76 404
27 152
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325 000
300 000
275 000
250 000
225 000
200 000
175 000

Előző időszak

150 000

Tárgyidőszak

125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
0
Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...

325 000
300 000
275 000
250 000
225 000
200 000
175 000

Előző időszak

150 000

Tárgyidőszak

125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
0
Saját tőke

Céltartalékok

1000HUF
1.

Értékesítés nettó árbevétele

2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

4.

Pénzügyi műveletek bevételei

5.
6.

Kötelezettség...

Passzív időbeli
e...

Előző
időszak

Tárgyidőszak

Változás
%-ban

998

3 319

232.57

0

0

0.00

113 646

103 103

-9.28

10

0

- 100.00

Anyagjellegű ráfordítások

52 187

34 173

-34.52

Személyi jellegű ráfordítások

43 120

42 621

-1.16

7.

Értékcsökkenési leírás

15 288

9 054

-40.78

8.

Egyéb ráfordítások

1 259

13 246

952.10

9.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

32

0

- 100.00

111 886
2 768
0

99 094
7 328
0

-11.43
164.74
0.00

2 768

7 328

164.74

B. Összes ráfordítás
C. Adózás előtti eredmény
10. Adófizetési kötelezettség
D.

Tárgyévi eredmény

3.2. Mérlegtételek megoszlása
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Eszközök (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Befektetett eszközök
Immateriális javak

64.59
0.42

78.55
2.24

Tárgyi eszközök

63.36

75.55

0.81

0.76

35.35
0.00

21.21
0.00

Követelések

0.02

0.68

Értékpapírok

0.00

0.00

Pénzeszközök

35.33

20.53

0.06
100.00

0.24
100.00

Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek

Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Előző időszak

Tárgyidőszak

Befektetett eszkö...

Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...

Aktív időbeli elh...

Források (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Saját tőke
Jegyzett tőke

2.42
0.04

4.10
0.03

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

0.00

0.00

Tőketartalék

0.00

0.00

Eredménytartalék

1.63

2.22

Lekötött tartalék

0.00

0.00

Értékelési tartalék

0.00

0.00

Adózott eredmény

0.75

1.85

0.00
34.35
0.00

0.00
17.74
0.00

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0.00

0.00

Rövid lejáratú kötelezettségek

34.35

17.74

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

63.23
100.00

78.16
100.00

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
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Előző időszak

Tárgyidőszak

Saját tőke

Saját tőke

Kötelezettségek

Kötelezettségek

Passzív időbeli e...

Passzív időbeli e...

3.3. Vagyoni helyzet
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 3.7 %-ban, a tárgyévben 5.2 %-ban fedezte.
A saját tőke az előző évhez képest 7,328 EFt értékkel, 81.9 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett
tőke az előző évhez képest nem változott.
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 2.4 %, a
tárgyévben 4.1 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kötelezettségei az előző évhez képest értékben nem változtak.

3.4. Likviditás és fizetőképesség
A pénzeszközök állománya 49,142 EFt értékkel, 37.6 %-kal csökkent.
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.03, a tárgyévben
1.20 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 35.4 %, a
tárgyévben 21.2 % volt.

3.5. Jövedelmezőség
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 114,654 EFt, a tárgyévben 106,422
EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 8,232 EFt értékkel, 7.2 %-kal csökkent.
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 998 EFt, a tárgyévben 3,319 EFt volt. Az
árbevétel az előző évhez képest 2,321 EFt értékkel, 232.6 %-kal növekedett.
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.7 %-át, a tárgyévben a 1.8 %-át teszi ki.
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 1,845.3 %, a
tárgyévben 4,885.3 % volt.
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 30.9 %, a tárgyévben 45.0 % volt.
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 2,774 Ft, a tárgyévben 2,208 Ft volt.
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 24 Ft, a tárgyévben 69 Ft adózott eredmény jutott.
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A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 12 Ft, a tárgyévben 24 Ft
adózott eredmény jutott.
Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 64 Ft, a tárgyévben 172 Ft volt.
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 3 EFt, a tárgyévben 9 EFt volt.
Az adózott eredmény az előző évben 2,768 EFt, a tárgyévben 7,328 EFt volt. Az előző évhez képest az
adózott eredmény 4,560 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges
kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény
által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök
Immateriális javak jelentős tételei
A mérlegben szereplő immateriális javak közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok
- elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF)
4. Szellemi termékek

Összeg
8 927

Tárgyi eszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
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Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

6 308

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

6 719

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

3 000

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök
Készletek jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Követelések jelentős tételei
A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Követelések jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2 124

6. Egyéb követelések

572

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei
A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek

Összeg
23
81 423

4.7. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
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Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

696

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

239

4.8. Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével,
nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök
A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott
körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.
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Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Összeg
70 395

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei
A mérlegben szereplő egy éven belül esedékes kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki
tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

70 395

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek

Összeg
9 050
935
300 162

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi
változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek
Bevételek alakulása
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
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Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

Előző időszak
%
1000HUF

Árbevétel

998

0.9

3 319

3.1

0

0.0

0

0.0

113 646

99.1

103 103

96.9

10

0.0

0

0.0

114 654

100.0

106 422

100.0

Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

Tárgyidőszak
%
1000HUF

Bevételek alakulása és megoszlása
125 000
112 500
100 000
87 500
75 000
Előző időszak

62 500

Tárgyidőszak

50 000
37 500
25 000
12 500
0
Árbevétel

Aktivált saját ...

Egyéb bevételek

Pénzügyi művele...

Árbevétel jelentős tételei
Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Összeg
3 319

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei
Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei
az alábbiak:
Tétel tartalma (1000HUF)
Önkéntes munkaóra értéke
Támogatások bevételei
Egyéb bevételek

Összeg
654
102 161
288

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
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Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
%
1000HUF

Tárgyidőszak
%
1000HUF

Anyagjellegű ráfordítások

52 187

46.7

34 173

34.5

Személyi jellegű ráfordítások

43 120

38.5

42 621

43.0

Értékcsökkenési leírás

15 288

13.7

9 054

9.1

1 259

1.1

13 246

13.4

32

0.0

0

0.0

111 886

100.0

99 094

100.0

Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

Ráfordítások alakulása és megoszlása
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000

Előző időszak

25 000

Tárgyidőszak

20 000
15 000
10 000
5 000
0
Anyagjellegű rá...

Személyi jelleg...

Értékcsökkenési...

Egyéb ráfordítá...

Pénzügyi művele...

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke

Összeg
5 920
26 664
1 589

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
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Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)

Összeg

10. Bérköltség

36 129

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 049

12. Bérjárulékok

5 443

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és
összegei az alábbiak:
Tétel tartalma (1000HUF)

Összeg

Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

1 662

Cél szerinti juttatások

11 315

Adók, illetékek, hozzájárulások

164

Egyéb ráfordítások

104

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok
6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A beszámolási időszakban az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást
kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A könyvvizsgáló által felszámított tárgyévi díjakat mutatja be az alábbi táblázat.
Jogcím (1000HUF)
Beszámoló könyvvizsgálata

Összeg
584

Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatás

0

Adótanácsadói szolgáltatás

0

Más, nem könyvvizsgálói szolgáltatás

0

Összesen

584

6.4. Létszámadatok
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A foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az
összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása
Előző
időszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

Tárgyidőszak
9

9

6.5. COVID-19 hatások
A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány
gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert
bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban
megfelelően bemutatásra kerültek.
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