
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítettj
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018" év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi Tö

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

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kjícijíés eseíéÍ' rnásorí - nem írható , mezók.)

családi névElőtag

T--l
Első utónév

§tasa

További utónevek

Viselt név:

születési név:

Anyja neve;

Plecas Stasa

Rel

Születési ország neve:

Szü|etési település neve:

Születési ideje:

Szerbia

rlTdsr0]-§]_pp

a

Neve:

zexrr tsn&á§et{ Erfi t}ert Js§aiért Alapí**ány

Nyilvántartási szám: ffi-ffi Tárgyév: rrIOTiFl
ldőszak terjedelme; eoész év ffi töredék év[ E§E§_EE_nE EEE§_EE_EE

időszak kezdete időszakvége

0 ü l 1 5 1 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05,07 23.08.47



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Tárgyév:A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi

ldőszakterjedelme: eoész év ffi töredékév! EpEE-EE-EE EEEE-EE-EE
idószak kezdete 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)
m
n

szervezet neve:

*xnrunl.:ások Em Lreri J,r gaiért A.lapitvány

Szervezet székhelye:
lrányítószám EEEE
közterület neve:

Házszám:

Bertalan Laios Közterület ielleoe: -. -----l
|utca I

lt*.--l nito: |"----_lE. -___l Lépcsőház: t-_-l Emelet:

Jogi személy szervezeti egység székhelye;
lrányítószám nlnn Település:

közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege:

r---_l Lépcsóház: t-l Emelet: r--__l

ffi-mNyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység eseíében."'Anyaszervezet")

Beiegyző határozat száma:
(Jogi szeméIy szervezeti egység eseíében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m m FTo rrTglrFl /[Z[dlE/m

EEEEEEEE-E-EE
Szervez,eJ.l Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselojenek neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest, EEEE-nE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

0 0 1 1 5 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08.47



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_44.2

2018" év

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

extll unkásuk E*l fi*ri J*6aiár"t V

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁx;

A. Befektetetteszközök lt6 453

1. lmmateíiális javak

ll, Tárgyi eszközök 46 453

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök lts 880 12 709

l. készletek 1 646

ll. követelések ??4 1 o80

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 45 656 9 983

c. Aktív időbeli elhatárolások 1 876 3 354

rszxözör összEsEN 47 8a? 16 516

FoRRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 84z5 10 047

l. lnduló tőkeljegyzett tőke 200 200

ll. Tőkeváltozásleredmény 13 673 a225
lll. Lekötött tartalék

lV, ÉrtékeléSitafialék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből) -5 448 L622

Vl. Tárgyévi erdemény vá|lalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 569 67

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezett§égek 569 67

G. passzív idóbeli elhatárolások 38 808 6 40a

FoRRÁSOK összE§rru 47 8B7 16 516

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08.47



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

Enrlreg,ü

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Ad ato k e ze r f o r i ntb an. )

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

]-. Értékesítés nenó árbevétele

2. Aktiváh saját teljesítmények
ertel(e

3. Egyéb bevételek 79 030 91 000 79 030 91 000

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatáSok 78 758 90 985 7a75a 90 985

ebból: adományok

4. Pénzügyi műveletek
bevételei 16 34 16 34

A. Összes bevétel (]-+-2+3+4) 79 046 91 034 79 045 91 034

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 79 030 90 985 79 030 90 985

5. Anyagjellegű ráfordítások L492l L4 877 L492l L4877

6, Személyi jellegű ráfordítások 4a24o 35 616 4a24o 35 616

ebből: vezető tisztséqviselők
iuttatásai 8 982 9 369 8 982 9 369

7. Ertékcsökkenési leírás 196 274 196 274

8. Egyéb ráfordítások 21 083 38 617 21 083 38 617

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai 54 28 54 28

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 84494 a9 4L2 84 49lt 89 4L2

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai a4 44o 90 614 84 Mo 90 614

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -5 448 L622 -5 448 1622

10. Adófizetési kötelezettség

D, Tárgyévi eredmény (C-l_CI) -5 48 L622 -5 448 L622
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nam küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23,08.47



A kettős könywitelt vezető egyéb szerveuet €gyszerűsített' éves beszámotója és közhasznúsági melléklet PK-442

2ü18. év

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Ernlreri J*gaiÉnt É,lapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2, (Adatok ezer faúntban.)

AlaptevékenySég Vállalkozási tevékenység OSSZesen

előző év eIőző év
fielyesbííése

tárEyév előző év előző év
helyesbirése

tárgyév elóza ev eíőző év
helyesbííése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

ebből;
- normatív támogatás

B. Helyiönkormányzati
költséqvetési támoqatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Eurónai Unió Strukturális
alapjaiból, Ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Eurónai Unió költséo-
vetéséből úaqy más állarníól.
nemzetközi s7ervezettől
származó támogatás

E, A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXV| -törvény alapján átutalt
oSSZeg

13 13

F, Közszolgáitatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálaüal alá vannak támasztva, m lgen n Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír a|apon nern küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08,47



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_44?

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

*}:§},l t 
j tl kásü r{ E §it i] e§i J o gal ár,t A§ ag: i*,;á* tr

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám EEEE
közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: El--l Lépcsőház: l----*l Emelet: tíJ-l Ajtó;

Település:

6.

1,1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám:

közterület neve Közterület iellege:

Házszám: i---l Lépcsőház: r---l Emelet: r--.J Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma;

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszevezet")

]".5 §zervezet l Jogi személy szervezeti egysóg adószárna:

1.§ Szerv._ezet / Jogi személy szervezeti egység
KepVlseloJenek neve:

ffi"ffi.M[ffia]EFEE/m
m-Etr- 0l0l1l1l5l1 7

-E-EEr
Stasa

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenyséEek bemutatása

§a*xlrrc,J*${á-s*k §!}"§§]*fl! JagaiÉrt A§aí]í{V*§ly 1,* nrszaq1 33 nc*-5:*,*iii §l*ru*Z*t*{ ti**:*kxp**,cid
§rrn§;:áe*dg Hdepctri, a;}}*§}l Él}}§J*íi 3trgi §Éleié*ek rll*gvltatá*áflák *fi§üd {eíei. § {gp vdri*tr"**ti a

?+iü3ép-*.lisdpai a§ $r*eép-áa*ia§ *t*:sl,},}§nká*ok *l:l*:eri j*,g*ia- Ae aiapító oktrati:an is d*lqlará[tan az
iag:i*+álty *é§ja a sz*x:lixltltás,§;{ éi§,§}!]*í,i j*sfl*ilai{ v*r-lelrl:e, a *zex*tallrká*ö§{, l!}iile x:*ltt*"*yek jogvÉrl*!*t*,-
ge*xl"i,lllrrlqás*lr;agf *ti *gáxrs*gtigyt 

'xtly3*id*t*k 
javitá*a fi4agyxrcr*eÉ§on *s a *c*zep-ke!*t-*uro3:ai dx

ágt-ázstai r*§la!:art" üdtje t{,váb§]d- hngy,,t*Fliz*tl{ó3t§eg és rágins §l§§{*fi it fiyi*vefiü§§ággai ds a
clrrbrirö *zaktlrai ídr{jlj,lü;{t{a§ va*e iq,rrrrltiv*iltácidircr. a tat:aazta§ar*s.*réir*,e kctari* fart:n:*t i:izta*ltgagr

ex;t,lufi&{á*ntt *i]}€]eri Jf,*á!$ak éevá*yes*tá*<áéri rlcigcre*k szá*tára" §_É;itifii]ir t*vék**irxeig*i*,r$t lc{tzé
tff?§k az §*,rEy*l,i*s, érrX*kk*pvisÉ*§í e§ *rl**ia tacrá**aiJág,

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása {tevékenységenként)

3.t Közhasznú tevékenység megnevezése: szexmunkások emberi i védelme

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely;

törvé 47lA-F §

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportia: szexmunkások
3.4 Közhasznú tevékenységből részesü|ők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

200o

3B. iivir*rr a §EEJ &íe§ritvárry Tiltsár*ága glk*c*s*tr i*ijÉ§ií,*r{É ;r teív§efi r,tr*6határ*zo{t lt,til'lrJ*pl pr,ü;ek{ei.
aiijaiirk t{Lt}ü§lhüZö pr*j*ltt*k** k*r**zt*l tá*T*gatá*i *§ t*§hfiikff.i sag;itsáry*t §{a§]{á§i. lagjailrk á*
*í}Jee*t€,i§Tk nt*g ünká§b látnat+Vá Táé?.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nern küldhető be! Nyorntatva: 2019.05,07 23.08,47
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerveuet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

ZOIB. év

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

5-1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előzó év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
{összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindössze§en}

5. Cél szerinti jutattások ki$utaüísa
( Ad ato k e ze r íarlntban.J

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttatá§

6.1 Tisztség Előző év i].) Tárgyév (2)

ügyvezető igazgató 8 982 9 369

6.2 Tisztség Előző év (i") Tárgy év {2)

A. vezető tisztséoviselóknek nvúitott
iuttatás (mindósszesen): 8 982 9 369

urtla*s*lr Emti*fi Jü§e!ért &l,apítv#ty

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08.47
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

7, Közhasznú jogál!ás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok e Ze r fo r i ntban, )

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 79 046 91 034

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rendák'ezése szeri nti f elhásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutaIt összeg 13

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illewe
a Kohéziós Alapból nyújtott támogaás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 79 ()46 9t 021

H. Összes ráíordítás (kiadás) 84 494 a9 4L2

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 48z4o 35 616

J. Közhasznú tevékenység ráfordíásai 84 44o 90 614

K, Adózott eredmény -5 lt48 L622

L, A szervezet munkáiában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző személvek szárna
ía közérúekü önkőntes tevékónvséoről szóló
2oos. evi LXxxVl l l. törvénynek Íreg"fele!ően)

E rőf o n ás e il átatts ág m ut ató i Mutató fell'esítése

lgen Nern

ECtv. 32. § @) a) rBl+B2)/2 > 1-.0a0,000, - Ft] E D
ECN.32. § (4) b) [Kl+K2>=0] n x
Ectv. 32. § (4) C) Kl 1+ l2-A7-A2y(H 1_+ H2)>=g, 251 B n

T ársad al m i támog atoftság m utatói Mutató rellesítése

Ectv. 32. § (5) a) KCl+C2y(Gl+G2) >=Q,Q)] n tr
EctV.32. § (5) b) [(JL+J2)/(HL+H2)>=Q,51 m n
EcN, 32. § (5.) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] n x

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

unkások Enlberi Jogaiért Alap ítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08.47



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

u*kÉs*k Erntrpri,}t}§ái Ért,4l apír_vány

Támogatási program elnevezése: lntézményi támogatá§ OR2016-31046

Támogató megnevezése: Open Society lnstitute

Támogatás íorrása:

központi költségvetés n
L]

önkormányzati költségvetés !
mnemzetközi forrás

rnás gazdálkodó I
Támogatás időtartama: 2017.01.01-2019.03,31.

Támogatási összeg: 63 590 540

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 31 795 270

- tárgyévben íelhasznált összeg: 314l1567

- tárgyéVben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő nt-l vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 2L 454227

Dologi 9 549 o70

Felhalmozási 42827a

összesen: 31llill567

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

pályázari tárxngarÉs resziren f,§d§ze{e§ nyú§t ar irpda m§k*dt*si és sz*ttl§lyi knl,tsÉg*ire" A rrt i§ry*Istt
-,g*i sit*eres*n |*eáru|tak, §zergezeti ít}fiflitör*r"!§ És ,ánekÉlÉsi k*retrendsler kid*N6r:rása, l{ét kiarlvány

ása: l-egal Fralnewnrks in §EE*§ és M*aningiul |ruv*lventpnt G$id*lirte§ cít*m*t,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

:ályázxti támngatás rtin§ irr{*zr*enyi támogxás áll rg*rd*l§ez§str*, a ffiriködt*si kölisÉsek*{ hí§ái§tf sl*l6álrri,
teértye a srxtlÉlyretio iredai! ru:ük§dési &igtlásr:kat. É§!.B, Évti*tl * 6:átyárat fir:zrájártit á *{ratÉ§iái értÉlt*l*s És az
, É$lS-Eá évre vn rr aiknz ú stratégia ki tl nlg * r ásáll a!c, bi zlas{tá§áh rr 

"

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08.1t8



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pI<_442

2018. év

§zervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: lntézményi támogatás Red Umbre|la Fund 57430-2016

Támogató megnevezése: Mama Cash

Támogatás forrása:

központi költséEvetés n
önkormányzati költségvetés n

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2oL6.L2' L5-20 18. 12. 3 1.

Támogatási összeE: 12 352 400

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 6 672 230

tárgyévben felhasznált összeg: 6 050 29CI

- tárgyévben fotyósított összeg: 4 s75 520

Támogatás típusa: visszatérítendő nU vissza nem térítendő m
Tárgyévben íe!használt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 35.242o4

Dologi 2 526 086

Felhalrnozási

Osszesen: 6 050 290

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

pátyáuat! táxlo.gaiás régeb*n í*fJez*É*t nyrljt aa inod* *lxk&dégl és *:em§§y$ kó§t§é§Bine" Áz *is* óv terv*ze{t
y*égj*i €,ii{Éy*s*§1 §ezárlJ$lök,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

pá§yáaati rá*t*gatá* lxillt ix{*enréfi§i {áfix$§á#* átl a r****llqeeá*rg. a *r{i§q{i{áési kóit*ágek*i hivalr}tt szolgálni,
a seen,t*§yzeti * ir**ai, &t ij keiciési §{i*dá§áÉ§"

§-,alr*löv* te§i* Marina Aura*,*alrkc dx igalgató részvdt*i§t az §&ü 3§1&-*r ds itciaöss§gí*ljesztő rvorkshop ge*rr,r*eé*Él
A.th*prfuaar,

ex*l"l u§r*É*o§s E *:lr*ri Jetg *i ér,a ái ap i*,tány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be| Ny§mtatva: 2019.05.07 23.08.48



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

20tr8. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

aexalunkás*k Emtreri Jt:saiért Alapítvány

Támogatási program elnevezése: Hlv: sustainability of service§ foí key p0Pulations in Éastern Eu.ope and c€ntIal Asia fegion oR2018-41744

Támogató megnevezése: Foundation to Promote open Society

Támogatás forrása:

központi költségvetés n
önkorrnányzati költségvetés n

Bnemzetközi forrás

más gazdálkodó n
Támogatás időtartama: 2018,04.1$2018,08,31"

Támogatási összeg: 1 332 808

- ebbőt a tárgyévre jutó összeg: 1 332 808

- tárgyévben íelhasznált összeg: 1 332 808

- tárgyéVben folyósított összeg. t 332 808

Támogatás típusa: visszatérítendő nLl
vissza nem térítendő

m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként;

Személyi 1 330 §00

Dologi 2 808

Felhalmozási

összesen; 1 332 808

Támogaás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

firháí§ás kür:}z§lEr]§t kérr,fel *Ey r*girrnáli§ kilíátá§ eN""rÉgz*sere. ami kriznssÉ6i csqltrrtak b*v,nniási*cál §ellnérle,
*gy milyen í}ri§íitá'§§k szerepeliertek*gk * r*ginnáis ÉF*T&t jalrá,§l*í§Érl. Tavátlld huzei{ids*lr a"z alx,p*lvek
lönbózü k§í}lí}Btreft§eir:*k felrl*ignrés;i&nr, a k*rrErrciurrti rárgyaiásnk s*rán §\nJAN Érd*keinpk *rösításÉhpz.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtafuány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08.48



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
i

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_qaz

2018. év

Szervezet / Jogi személy szeruezeti egység neve:

Támogatási pro§§,em el*evezése: RCNF Consortium 2016-18 programme

Támogató megneveeése: Global Network of Sex Work Proiect§

Támogatás forrása:

köZponti költségvetós n
ön kormányzati költségvetés nLl

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó n
Támogatás időtartama: 2016.01. 01-2018. 12.31.

Támogatási összeg: t7 67Lz9L

- ebből a tárgyévre jutó összeg: t25 L23

- tárgyévben felhasznált összeg: ].25123

- tárgyévben folyósított összeg

Támogatás típusa: visszatérítendő nllll
!

vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 125 L23

Felhalmozási

összesen: L25 L23

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

8ta*aorql*nli pá$yáaat 2S3"El" évre *gS íelh*sznáiása a {*ni §a*ri,,}l§ úíex,teeégfu*tt sih*n***rt {§ij§§tj§t.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

atapi**iry i§.§$afiá §l8§T i{epa*,*iá-§.-{*j$*§er* ég r*§l-*rit pr*granlját. á3 tj3iÉti *v g*rá* * l,ié}},iz*ti szlll1ü
*§t; sa*x:txn{ii{so}r k*;rac§€s§*j§§§Zt§ revé&**:y*§ge§ a §W§T t{**ag*td t*rjesztéséhen, a r*reg*lözö

etteíjedé§§t ai*,*ály*zd l§ té*ry*a6§ nl*g*ará,ra.zás& valart:int lcózö*sdgi *:*egdxítás tix {*rt:ati*t*s
eretr*iá§t-

a exm r: rrkáx<l*s §§t:&*r! J*§§ái *fi ,&§ ap íttf áfry

Ny.v.:1.3 A nyorntatvány papír alapon nern küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23,08.48
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámotója és közhasznúsági melléklet i pK_442

20X.8. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: RCNF Consortium 2016-18 programme

Támogató megnevezése: Global Nehruork of Sex Work Projects

Támogaiás forrása.

kózponti költségvetés T-1
l]
l-j

önkormányzati költségvetés n
mnemzetközi forrás

más gazdálkodó l
Támogatás időtartama: 2016.01.01-2018.12.31.

Támogatási összeg: 17 696 410

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg: 1 314 538

- tárgyévben íelhasznált összeg; 1 314 538

tárgyévben folyósított összeg :

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként;

Személyi

Dologi 1 314 538

Felhalmozási

Osszesen: 1 314 538

Támogatás targyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

kcreztrciumi pály#xt É§trfi" Évre egö fe|lrasrnálása a t*rv saer|nti ilrtem*zÉsfupn sikeresefi te|ié§ülL

Az üzleti évben vógzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

alapítv,*ny fül}tattfr §&trl'§ kg{raciná§-fEj§É§íta5 És r*l|,nüt prograrm}át" Ae üieieti &p s§r*fi § n§{?la€ti §Eiil{i:i
ysÉgek sze:tmu*l*ás§k ká[rfrcítá§trejle§z{S tevÉltenysáEe! a §}HlT tánt*rgató tetjesztÉsében, a m*g*l§z§

elterjedÉs*t akadálynz* 
'ö 

íérryér$t{ ffiBstlát*röu á§á" valxmint knaössÉgi *rnzgúsítás és ternatik*s
ciák.

Eglt§!!§ Etltlreri Jtlcai Al

Ny,v.:1.3 A nyomtafuány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08,48



A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet egyszerűsített 
l

áves beszámolója és közhasznúsági melléklet I p'.-442

2018. év

§zervezet l Jogí szemóly szervezeti egység neve:

Támogatási pío§raíri el*evezése: RCNF Consortium 2016-18 programme

Támogató megnevezese: Global Network of Sex Work Pnojects

Támogatás forrása:

központi költségvetés I
önkormányzati költségvetés -l

l__l

mnemzetközi íorrás

más gazdálkodó n
Támogatás időta§ama: 2016.01.01-2018. 12.31.

Támogatási összeg: 12 613 016

- ebből a tárgyévre jutó összeg 12 613 016

- tárgyévben íelhasznált összeg; 14 003 119

tárgyévben folyóSítatt összeg : 12 613 016

Támogatás típilSa: visszatérítendő n
L]

vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 2395272

Dologi 11 607 811.7

Felhalmozási

összesen: 14 003 1]"9

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

kolrxcneitlrtli páíydx*t á&l,&" Évr* *gö {*§haselrá§ása a terv su*ri*il iit*r,lr*zés|r*fi silsgnes**t l§ij€§l-ilt"

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

a**pítváxy {*§}"ií{fia Sl3§? kxpacitd§-{a.*t*§et* és reli-el*t prcrqraxl,!át. lr: üz§eti év g*ráx a f}ár}}zÉ$ §eiy}íü
rd§cenpséry*k: saexr*u*ká§*t{ kapacliá§i*jle§ztfi t*vétt**ryságe! a §td{T tárnc,gató rerje*zté*éh*§. a n!*sÉ§öeö
tllgiitta€s*lr *§ierj*rld**t akarlálporó í§ tá*yezö& *leghatározás;t, v&le§}"lifil {*lieóss6g§ *tcrgóxítd* és t*ulatikus

§;r:b*r* 3*§§i*g? É.lapítváxy

Ny.v.:1.3 A nysríttatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatval 2019.05.07 23,08,48



A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_44?

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

exrllunkásnk Emberi Jrgaiért Aíapítvá*ty

Támogatási program elnevezése: Cities Project O9-CITY-2017

Támogató rnegnevezése: Alliance for public Health

Támogatás íorrása:

központi költségvetós n
önkormányzati költségvetés

T-]

Lj

mnemzetközi íorrás

más gazdálkodó n
L-l

Támogatás időtartama: 2Dt7 .a1-.o1-2o19. 1-2.31.

Támogatási összeg: 22946 L49

- ebből a tárgyévre jutó összeg; 2 139 949

- tárgyévben felhasznált összeg: 761 814

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő
l_j

vissza nenr térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 761 814

Felhalrnozási

összesenl 761 814

Támogatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bemutatása:

E:áiyázat 203.8. Évre es§ fe§ltaszrtáláse a {erv slerin{i ütem*zeglren s*kgr*sen {gl§E§rit{"

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

,}rt:!*kt cÉ!}a, tlngy fpr?níffrthaió várpsi mndgli Éu i§l{[i válasz*kat d§l§*zc§§ák ici a l-{lV és a tullerkulózis 3elerrsÉgre
Höu Ép-Ke'et-Európa, ris Ázsi* rÉgi* f,,ulrsínrrtnsság* g:ngr*láeiói[ran. álr]ely*${ §*l*nt§serl hnzlájárl_tlnak a
lrsfontnsságu pnp*láciÉlt szát*ára a §§-.$ű-§§ HlVlTB,cé| *}égÉsÉtrez, A 5ir*jei* rt:e6vxt*síllása §rúfia {ExlgáriaJ,
t}la{i [Kazáh§Etáfi} $de§§za Pkra3na}. Ti]iii§zi {ürr}ria} *s Ba§ti {§ttof§nva} várasakba:r va§És*l meg"

Ny.v,:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.07 23.08.48



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet e§yszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. óv

Szervezet } Jogi személy szervezeti egység neve:

*xl_ttru*kdg*lE €{:tb*f§ j'*ü*i*ffi F"§ap í*sáni4

Támogatási proürarn elnevezése: Cities Proiect 09-C|TY-2017

TámoEató megnevezése: Alliance íor public Health

Támogatás íorrása:

központi költségvetés l
önkormányzati költsé gvetés n

mnemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartan:a: 2017,01,01-2019.12.31.

Támogatási összeg: 21 876 011

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 21 876 011

tárgyévben íelhasz nált összeg : 19 586 686

- lárgyévben folyósílott összeg 21 876 011

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 45L4424

Dologi L5 a7226z

Felhalmozási

összesen: 19 585 686

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatásar

páiydxat 2S3.&" évr* **ci ie§ilasxr:á!ása a t*fiJ §zerifiti úten:*zé.sb,** si§t*r*s*rr {É*j*sil§§.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

pr*j*kt e*§jx, f:*.gly i*lt*t*rt§r*tó válnsi §}l§det' seifiífr rrál*sag$*r $e{sszea!1fik ki a *{tV ci* a t§BerkH!óeis j*l*rr**gre
K*.aép-K*i*t §urópa. €e Áa§ia régid kulest*"rtosság{l pcpx§áeióiha:t, a*r*ty*k j§§€lltö§*§ hczeájáru§nak a
uic*lo*to**á§* p*p{j!áeiók *aán:árt fi §B-&&-S* fiíYlTB-§át e§érdséÉ:*z" & pa*j*kt *,legl.*lósít§sa §zólia i&nlgár*a},
3ntati {l{aaa,h*zt{*"t}, *t3*s§ea {t}krajrrai, T§}*iisuí {Gnrizia} é§ S*§t* {Stot$c.va} váras*kha* val*stli tt,leg"

Ny,v.l1,3 A nyorntatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.CI7 23.08.€
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I p.o_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Global Fund-NSWP 2OL7 -L9 Workplan

Támogató megnevezése: Global Network of Sex Work Proiects

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés n

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtafiama: 2018.01.01_2019.12.31.

Támogatási összeg: 97a294o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 97L294o

- tárgyévben íelhasznált összeg: 97Lz94o

tárgyéVben folyósított összeg. 97L294g

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 1 335 711

Dologi 8377 229

Felhalmozási

összesen: 97L294o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ország részvetelÉvel Kisvbeíl került megrendezésre egy regionális konferpncie, ahol GF {ápa§ztatetcsefÉrp volt
ehetöség. A GF rendszel áralakulása és a folyalllatok lenntartásfurak kérdései is meg-t*iiatásra kerültek, 2018{ran 3

szág kapntt nlinitiitnogarásf trÉni*gek, lq,ntlíeren§iiift És CGM választás§k sz*ruezÉsÉr*, tl§§y or§zá§aikat
é6inlcábtt lravon§a§sák a SF f§lyeft}atokba

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

zexlnu Entlreri Jogaián Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva; 2019.05.07 23,08.1t8



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
i

éves heszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

20I"B. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

xt:r Ll rr §;áscl!+ E nl h *r! J fi {i a§ É+§t Á.§ xp í*vá*p

Támogatási program elnevezése: Evidence based HlV services íor key populations UQA67

Támogató megnevezése: United Nations Population Fund

Támogatás forrása:

kózponti költség\ietés n
önkormányzati költségvetés n

L_l

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó n
L]

Támogatás időtartama: 2018. 06. 15,2018.12,3].,

Támogatási összeg: 6 608 034

ebből a tárgyévre jutó összeg: 6 608 034

tárgyévben íelhasznált összeg: 6 608 034

- tárgyévben folyósított összeg: 6 608 034

Támogatás típusa: visszatérítendő
L]

vissza nern térítendő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 311 144

Dologi 6 CI43 239

Felhalmozási

Osszesen: 6 354 383

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatásal

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

pálya:aa l*h*r§vé §aat* aZ !É-* P* s §qofif*rffrgiá$] va*c ráserltitq§t. §wfT éíí*ke§{i l,iJt}§k§hc*}üt §Z*r§*Zltjfik
Kirgiasz*ittha*, §r §s}* €}*ye!,t *§zkóz* ary*i {elltlérí a lti.tlofi§]cző érrtéfu*li*lt §\e.f§T-t}§í §iizöcíő islllere{ét.

§ct*Ítá,s* ág ösz*tltte<ki J*kál, Ki§gi3 §]artfi*riir:ir ínt*rjtl}e során gyrijtött edR{üköt és hqegtt iétre *gy crszdg
&§apír.vii;:yt,itlk iít §{ai]§r{ téh*rö§d,sél *gy lcór*y*r*t-ta*ral§*uány k§tt*igcaására. §rcgy lYty*§y orszáqokhart

€ik{id§teifi*. §l,aezdjárxlt rcvá§:bá §}&llT tlri*t1,1g szerir*zes*h*z fi-{g§rj*vá[:a*, al;l! ts űÉtie§ Frcj**t k*neté§,l h*!ij§
j***tten ki.

Ny.v.:1.3 A nyorntatvány papír alapon nem küldhető bel Nyoíntatva: 2019.05.07 23.08.48


