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

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám: T Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet; Ajtó

Jogi személy szervezeti egység neve:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:
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Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege ezer forintban.)

Előző év Előző év 
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 10 008 10 008

1. Immateriális javak 0

11. Tárgyi eszközök 10 008 10 008

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0

B. Forgóeszközök 6 259 6 053

1. Készletek 4 849 4 642

II. Követelések 0

III. Értékpapírok 0

IV. Pénzeszközök 1410 1411

C. Aktív időbeli elhatárolások 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 267 16 061

FÖRRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 16 267 16 061

1. Induló tőke/jegyzett tőke 100 100

II. Tőkeváltozás/eredmény 10 361 13 551

III. Lekötött tartalék 3 336 1800

IV. Értékelési tartalék 0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 2 470 610

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0

E. Céltartalékok 0

F. Kötelezettségek 0

1. Hátrasorolt kötelezettségek 0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0

G. Passzív időbeli elhatárolások 0

FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 267 16 061
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása ,(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke

3. Egyéb bevételek 4 800 1200 4 800 1200

ebből:

- tagdíj 100 100 100 100

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 850 400 850 400

ebből: adományok 1536 1536

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 4 800 1200 4 800 1200

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 9 600 2 400 9 600 2 400

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások 1200 1300 1200 1300

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 720 720

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások 410 400 410 400

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 2 330 90 2 330 90

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 3 940 1790 3 940 1790

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 2 470 2 470

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 5 660 610 5 660 610

10. Adófizetési kötelezettség 2 470 2 470

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 3 190 610 3190 610
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Roma Szeretetszolgálat Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer fonniban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás 850 0 850 0

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 költség
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. D Igen [X] Nem

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verzió:1.5 Nyomtatva: 2020.10.28 14.16.15



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

2018. év

1.1 Szervezet

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Roma Szeretetszolgálat Alapítvány

Ajtó:

1.3 Ügyszám:

ifj. Rostás Farkas György

1.2 Székhely
Irányítószám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve:

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.2 Székhely
Irányítószám: HE Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Közterület neve:

1|1[|7|4 Település: Budapest

Szilágyi Dezső Közterület jellege: utca

Házszám: 41. Lépcsőház: Emelet:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: [3433 ^gyéb közösségi, társadalmi tevékenység [

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: [cigányság felzárkóztatottsága| 

[óvodás, iskolás gyerekek hozzásegítése az anyagi háttér biztosításával a tanulmányok folytatásához [

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: [hátrányos cigány gyerekek, felnőttek jofi segítsége
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: [234
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Több cstf ádot s^ítettűnk, hogy a magyarországi cigányság helyzetét megváltoztassuk, javítsuk kulturális 
és gazdasági integrációjáL Felgyorsítsa a romák társadalmi elismerését. Újságok, könyvek kiadásával, 
melyet ingyenesen juttatunk el a rászorulók
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 9 600 2 400

ebből:

C. A személyi Jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 9 600 2 400

H. Összes ráfordítás (kiadás] 3 940 1790

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 470

K. Adózott eredmény 3190 610

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 
ía közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] □

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] □

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=O.25] □

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] □

Ectv. 32. § f5J b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5] □

Ectv. 32. § (5) c] [(Ll+L2)/2>= 10 fő] □
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Roma Szeretetszolgálat

Szakmai Beszámoló
2018.

A Roma Szeretetszolgálat azzal a céllal alakult meg, hogy a magyarországi hátrányos 
helyzetű családok, gyermekek és hajléktalanok testi lelki, szellemi fejlődését 
elősegítse, meg könnyítse, származástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől 
függetlenül valamint az emberi kapcsolatokban a toleranciát és a megértést elősegítse.

A Roma Szeretetszolgálat különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű emberek felkarolására, felzárkóztató foglalkoztatásukra, 
társadalomba való beilleszkedésükre.

A Roma Szeretetszolgálat tevékenysége a humanitárius segítségnyújtástól a 
katasztrófamentésig, a hátrányos helyzetű romák és nem romák, menekültek, 
nagycsaládosok, hajléktalanok, drogfüggők megsegítésétől kezdve, a fogyatékkal 
élők rehabilitációs programjáig számos egyéb és humanitárius fejlesztési 
szakterületet fog át.

Szociális tevékenység:

> családsegítés, időskorúak gondozása
> beteg szállítás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés
> ismeretteqesztés, kulturális tevékenység, adomány gyűjtés-osztás
> kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem
> gyermek- és i^úságvédelem
> hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése



> emberi- és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és 
kisebbségekkel (különös tekintettel a roma etnikai kisebbségre)

> valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
> önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, rehabilitációs 

foglalkoztatás
> munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének 

foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő kölcsönzést is - és a 
kapcsolódó szolgáltatások,

> euro-atlanti integráció elősegítése, inkulturáció

> ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység
> bűnmegelőzés és az áldozatvédelem, egészségügyi szolgáltatások
> fogyatékkal élő emberek ellátása, gyermekek és családok ellátása, 

hajléktalan
> idős emberek ellátása, szenvedélybetegek ellátása

Feladatunk továbbá a katasztrófa sújtotta személyek támogatása, a 
családsegítés, az időskorúak gondozása ellátása, a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Megvalósított Programjaink

> Segítsünk Egymásnak- Zhutisaras Jekhavreske NEMZ-CISZ-18-0436 Emberi 
Erőforrások Minisztérium által támogatott program

> Több családot segítettünk,hogy a magyarországi cigányság helyzetét 
megváltoztassuk, javítsuk, kulturális és gazdasági integrációját, hogy 
felgyorsítsuk a a romák társadalmi elismertségét. Rászoruló családoknak 
segítettünk Budapest különböző kerületeiben (családlátogatások önkéntes 
segítők szervezésével bevásárlás házi munkákban való segítés)

> Hátrányos helyzetű lakosai számára osztottunk ki, ruhaneműt illetve a 
gyermekek részére játékot.

> Mint ahogy minden évben így most is a hátrányos helyzetű cigány és 
természetesen nem cigány családok megsegítésére,integrálódására 
fókuszálunk.



e

> Folytattuk a halmozottan hátrányos helyzetű és a velük azonos élethelyzetben 
lévő nem fiatalok felzárkóztatását,munkaerő-piaci és társadalmi integrálását 
és ezzel élethelyzetük tartós megváltoztatását.

> A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a Roma 
Szeretetszolgálatot Regisztrált Tehetségponttá minősítette TP 131 001 694 
így természetesen ebben az évben is kiemelt szerepet szeretnénk szánni a 
hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok felkutatására és bemutatására. Idén 
szeretnénk még több fiatalt felkarolni ,hogy a tehetségüket fejleszteni tudják 
és nem utolsó sorban tehetségüket megmutathassák a közönségnek pl: ének- 
zene-tánc-irodalom területén Országos Ki Mit Tud. Programunk elsődleges 
célja, hogy a tehetséges gyermekeket fiatalokat, speciális módszerrel 
fejlesszük, és támogassuk őket a tehetségük kibontakoztatásában.

> A nagycsaládosok,idősek és hajléktalanok számára szeretnénk 
élelmiszercsomagot osztani három megyében.

> A már megkezdett és nagyon jól bevált Drog és Bűnmegelőzési felvilágosító 
előadás sorozatunkat szeretnénk folytatni több büntetés végrehajtási 
intézetben országosan.

Kelt: Budapest 2019.04.05.

Roma Szeretetszolgálat


