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Törvényszék:

Tárgyév:

Fővárosi

rrTTiFl

Bekttldő adatai

családi név

Előtag

|-----l

viselt név:
születési név:

Elsó utónév

További utónevek

soltész
soltósz

Anyia neve:

születési ország neve:
születési település neve:
születési ideie:

|T1,I?T,il_m_ffi

szeryezet nevé:
Nők Világa Közhasznú Alapítvány

szervezet székhelye:
lrányítószám:

EEEE

közterület neve:
HázszamI

Település:

Eil-----l

Beiegyző határozat

száma:

Lépcsóház:

l---l

m EB.FFIgTflrntE

Nyilvántartási száml

FTi],,|nlál.,, íTlTlTlT[ól

szervézet adószáma:

EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve:

r------l

Közterület jellege:

Pethényi
Emelet:

E---_l

Ajtó:

E-_-l

olTTÓlrP[

soltész krisztina Beáta

Képvisel6 aláírása:

Keltezés:

Budapest
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fiffi
ffibdl

l

W

szervezet neve:
Nők

l<özhasznú

Az egyszerúsítettéves beszámoló
Előző év

EsZKözöK

A.

mérlege
Élőző év
helyesbítése

(Adalok ezer íorintban.)

TárgyéV

(AKTíVÁK)

Beíektetetteszközök

0

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

0

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B.

Forqóeszkózök

525

234

525

2?4

525'

234

525

101

100

100

l. készletek

ll. követelések
lll. Értékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRASoK (PAsszlVÁK)

D.

Saját tóke
l. lnduló tóke/jegyzett tóke
ll. Tókeváltozás/eredmény

lll. Lekötött

425

tartalék

lv. Értékelésitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységból

425

-424

Vl. TárgyéVi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

céltartalékok

F.

Kötelezettségek

98

l, Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

lll. RöVid lejáratú kötelezettségek

98

passzív időbeli elhatárolások

35

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete
szervezet nevé:
Nók Viláqa Közhasznú

Az egyszeríísítettéves beszámoló
Alaplevékenység
előző év

eredménY-kimutatása
Vállalkozási teVékenység

előzó év
érwév előző év
helyesbítése

előző év

helyésbfése

tárwév

(Ada.ok ezeí íointban.)

összesen

előző év

előz6 év

tárwév

1. Énékesltés
nettó árbevétele
2. Aktivált saiát teliesítmények

3. Egyéb bevételek
-

t49díj, alapitótól kapott

-

támogatások

-

adományok

447

252

447

252

belizetés

437
10

431

252

10

4. Pénzügyi múveletek bevételei

252
2

5. RendkíVüli bevételek
ebből:
_

alapítótól kapott befizetés

-

támoqatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

447

2s4

44l

25A

ebból: közhasznú tevékenvséo
bevételei

447

25G

447

256

1€

426

1€

426

6, Anyagiellegű ráíordítások

7. Személyi jellegű ráíordítások

252

252

ebból: vezetó tisztséoviselők
juttatásai
8. Énékcsökkenési leírás
9. Eqyéb ráfordítások
10. Pénzüovi műVélétek
ráfordítása]-'
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I

szelvezet neve:
Nők

l<özhasznlí

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény_kimutatása
Alaptevékenység
előzó év
helyesbítese

2,

(Adatok ezer íorintban.)

összesen

Vállalkozási tevékenyséq

árwév

előző év

tárgyév
előző év
helyesbíése

elóző év

előző év áígyév
helyesbítese

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráíordítás
(6+7+8+9+10+11)

16

678

1€

678

ebből: közhasznú tevékenvséo
ráfo rd ítasai

1G

678

1€

678

425

42A

425

-42á

425

-42A

425

-424

425

424

425

424

c. Adózás

elótti eredmény (A-B)

12, Adóíizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (c-12)
13. JóVáhagyott osztalék

E. TárgyéVi eredmény (D-13)

Táiékoztató adatok
A. Központi költségvetési

támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséóVetési támo-gatás

c. Az Euróoai [-rnió strukíurális
alapjaiból, illefue a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. NormatíV támogatás
E. A személvi iöVedelamadó
meqhatározótt' részénekadózó
rendelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. éVi
cxxvl.törvény alapján kiutalt

osszeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá"sznúsági melléklete I
l

lx-taz

1. szervezet azonosító adatai

1.1 NéV

1.2

székhely

lranvítószám:

BBpp

Település:

F,.."p""

közterület néve:
Hazszám|

|i;;--__-l

1.3 Bejegyzó határozat

1.4 szervezet adószáma:

Képviseló neveI

Lépcsóház:

l---l

emetet

|i---l

EB.|6lol8lilrlJ ll2lolilÓl'P!
FI! z| olT] z |TlTElTTo']

számai

1.4 Nyilvántartási szám:

1.6

l

KöZterület jellege:

M.

E, -l
E----l

EEEEEEEE-E-EE

Mesterházyné soltész Krisztina Beáta

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

mazottak s€gítés€, a prelenció és táiékoztatás, Ezeken belül isi
A fig}€lem ielkcltés€ a lelki bántalmazás lres:éltEiíe é§ kóv€tkezmén)€i.é,

i§merederresztés a lársadalom

zemlélewáozásának eló§egítésé.t, a c§aládon b€lüli erós.ak megelózés&rt a. áldozalok iogainak
fielméórt és ar esélyegyenlóség elö§egíté§#n: honlaparnkon, Facébook oldalunkon keres.ül.
A lelki bántalmarás mGgnyilvánuliisi formának isme.t€tés€, iníormációnyíjtás .lóadások, beszé|geté§ck,
int. m&iában való megielenéseink átal, azért, hogy a bántalmazotlak íeli3meriék és tudatosílsák
hisuen csak ekkoí képesek tenni ellen€.

Pszichol€iai segítsóqnÉjtás bánlalmazonakés családtaq|aik számárs, eg}éni és Gsoponos §remólyis€_
§

kép€sségícilesztés, ónsegító csopoít szeívezé§€, mel),€k soíán v&etebbé váharn

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

Közhasznú tevékenységcélcsopoítja:

1997.évi cL

belüli erőszak áldozatai, bántalmazottak

3,4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íóbb eredményei:

aZ önseqíló csopon minl
az egyéni
folyamatosan eléíheró legyen a rá§zorulók siámára A bántalmazon nóknek lanon
c§oponunknak nyolc tagia van, egyéni rájákoztarást 5o -emély
nyijtottunk.

-ámára
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A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet
l
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx-t+z

1, szervezet azonosító adatai

1.1 Név
t{ók

1.2

közhasrnú

székhely

lrányítószám:

EEEE

Település:

köztérülét neve:

Közteriilet jellege:

Hazszám:

LépcsőhéE:

1.3 Bejegyző határozat

száma:

|----_l

m, EB.

'

1.4 Nyilvántanási szám:

FTi] zFTi] z |TlTlTliTo'l

1.4 szervezet adószáma:

EEEmEEE-El-EIil

1.6 Képviseló neve:

E-------l

|i--l
PPffi t§!

ern"t"t,

l6lol8.|i'|rll

E-------l

Mesterházyné soltész Krisztina Beáta

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és kózhasznú tevékenysé9ek bemutaása

3. Közhasznlí tevékenységek bemutatása (tevékeny§égenként)

tevékenység megnevezése: _
|tsmerener|esztes, prevenció
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
.évi cL
3.1 Közhasznü

-J

szociális
Közhasznú tevékenység célcsoportja:

belüli erőszak áldozatai, bántalmazottak

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységíóbb eredményei:

tudtuk
,

Kitöltö

végEni ismerétt€rjesztó munkánkar a bántalmazás megelózéséén és
csoportunkban kommunikációs és asszerűv kép€sségíeiles.tést is

öns€gító
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142
l

1, szervezet azonosító adatai
1,1 NéV

t{ók

1,2

székhely

lrányítószám:

EEEE

Település:

közterület neve:
Hazszám:

[;;-]

1.3 Beiegyző határozat

Közterület jellege:

Lépcsóház:

száma:

1.4 Nyilvántanási szám:
1.4 szervezet adószáma:

1.6 Képviseló neveI

l

l-----l

er"t"t,

E-------l

F----l

|i---l

M. EB.|6]ol8lilrf

'|Zloli[Ó]'EE
oTi]ZnTálz lTlTlTlTIol

EEEEEEEE-E-EE

Mesterházyné soltész Krisztina Beáta

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékeny§égek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemuiatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezéseI

bizto§íása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, joqszabályhely:

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

cxxV

belüli erőszak áldozatai. bántalmazott

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységfóbb eredményei:

figye|má az c]ószak és diszkrimináció líllönböZó

megnyilvánulási lormár§ a

ós kövéüezmén)/ciíe, a segítségernyújtó szen e.elekre, emb€ri iogokra-
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági metléklete I eX-t+Z
l

1. szervezet azono§ító adatai
1.1 Név

Közha3z

t{ók

1.2

székhely

lrányítószám:

EEEE

Település:

-l

F,.."*"

közterület neve:
Hazszám:

li;;-l

1.3 Bejegyzó határozat

Közterület jellege:

Lépcsóház;

száma:

l---l

-

emetet:

m.EB.EFEl+f]l|Z]offi

1.4 Nyilvántartási szám:

FT!zFT.l,,lTlTElTIol

1.4 szérvezet adó§záma:

EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve:

l*-------l

E-----l

[]

'Pf

soltész krisztina Beáta

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutaása

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

védelme

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

belüli erőszak áldozatai, bántalmazottak

Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenységíóbb eredményei:
a Frcebool( oldalunkon ismereneíiesztéslvéoezílnkaz emb€ri ioookkal- a
és g}rermekeket megilletó jogokka| kapcsolaiban, iogv&ó szerv€zet k munláráIól,
télyszolgálalokról adtunk táiékoztatási, segítetdlk az erószak áldoratait megillet6 ioqok
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ffifiifrdl

l

hnnlb

P.§

szelvézet névé:
kózha§znú

Nők

4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

4.L

Felhasznált VagyoneIem meqnevezése

(Ad atok ezer forintban. )

Vagyonelem énéke

eredmén)rtanalél

Felhasználás célja
42A

múködési kiadások

4.2

Felhasznált vagyonelem meqnevezése

Vagyonelem énéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vaqyonelem meqneVezése

Vagyonelem enéke

Felhasználás célja

kozhasznú tevél(envséoérdekében
íelhasznált vadvon kimútatása
(összesen)

42A

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaovon kimütatása
(mindösszeseól

4zA

cél szgrinti iutattások kimutaása
cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

TárgyéV

cél szerinti juttalás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy éV

5.

cél szerinti iuttáások kimutatáse
(összesén)'
cél szerinti iuttatások kimulaása
(mindösszeéen)
6. Vezetó

tisztségviselóknek nyújtott iuttatá§

6.1 Tisztség

6.2

Tisztség

A,

Yezetq tisztségviselóknek nyúitott
|unalas osszesen:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verziól1.6
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íergyév(2)

Előző év (I)

Tárgy éV (2)
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A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I PK-142

álFli,h

üffiifi
ffibdl

l"",|PS|

ltlL,N

szervezet neve;
közhasznú

Nók

7, Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezeí forintban. )

rergyév (2)

Előzó év (1)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

447

254

447

254

16

678

ebbóI:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részénekaz
adózó renddlkazése szerinti íelh-asználásáról szóló
1,996. évi cxxvl, törvény alapján átutalt összeg
D.

Közszolgáltaási bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Euróoai Unió strukturáis alaoiaiból. illetve

a Kohézió§ Alapból nyúitott támogátás
G. Korrigált bevétel [B.(C+D+E+F)]
H.

Összes ráfordítás (kiadás)

l. Ebből személyi iellegű ráíordítás

25'2

J. Közhasznli tevékenység ráfoídításai
K. Adózott eredmény

1€

678

425

424

L. A szervezet munkáiában közíemúködő közéídekű önkéntes
tevékenvséoet véqző személvek száma
(a közérilekú önk6ntes tevékónvséoről szóló
2005. évi Lnuvlll. törvénynek Éreglelelően)

Erőforrás

el

látot§ág mutató

i

Mutató teljesítése

lgen

EcN,

32, § (4) a)

IF7+B2y2

>

1,ooo,oo0, - Fu

Ectv, 32. § (4) b) [K7+K2>=o]
Ecfu. 32. § (4) c) klx+l2-A7-A2)/(Hl+H2)>=o,25]

D

E

B

!

x

T ársad almi támog atoftság m utatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=0,02]

EcN. 32. §

(5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,§]

Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>-_ 10 fő]

Kitöltó

verzió:2,52.0 Nyomtat\rány verzió:1.6

Nem

!
Mutató teljesílése

!
x
!

E

!
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A kettős könywitelt v€zető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I ex- taz

@nmdl

I

hdb
|"",|Kl
q!L|§§"

szeryezet neve:
Nók

l(özhasznú

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségVetés

önkoímányzatiköltségvetés

Támogatás forrása:

nemzetkózi íorrás
más qazdálkodó

!
L

!
!

Támoqatás időtartama:
Támogatási összeg:
, ebból a tárgyéVre jutó összeg:
-

tárgyéVben íelhasznált összeg:

-

tárqyéVben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:

visszatérítendő

I

vissza nem térítendő

!

Tárqyévben relhasznált összeg részletezése iogcímenként
személyi
Dologi

Felhalmozási

osszesen:
Támogatás tárgyévi íelhasználásának szóveges bemutatása:

Az üzletl évben vegzett lobb tevél(enysegek es progaamok bémutatasa
l.Bánlalmazotiak nók önségíló csoportiEü xr12 m4usában ingyenes öns€gltö
csoponot indítottunk
z.Eg!Éni tanácsadás:táiákoztátás, információ nyúilásá a hozzánk íordulóknak. Egy személy rószére ing)Enes egyéni
:rau ma-íel dolgoz ásl biztosítottunk,
3.1smerettériCsrtés, prévenció:

r)Honlapunkon: az éíintettek, érdcklódök és szakerm berek lájákoztaása
r)Facebook oldalunkon; íolyamatos láiákoztalá§ a bánblmazásról, párkapc§olati és gyermekngvélé3i ké.dés€kröl, a
émában ]el€rráns páyáratokról, müsorokról.
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