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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

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:

1 1 1 9

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Fehérvári
84/a.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

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

Ajtó:

0 2

0 0 0 3 6 9 1

.P k . 6 6 1 0 0

/ 1 9 9 1/0 0

1 9 6 6 6 6 6 0

2

4 3

Vouszka Péter

Képviselő aláírása:
Keltezés:
BUDAPEST

2 0 1 7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

B.

Befektetett eszközök

21 263 258

26 702 989

I. Immateriális javak

71 274

71 426

II. Tárgyi eszközök

688 902

666 267

III. Befektetett pénzügyi eszközök

20 503 082

25 965 296

Forgóeszközök

32 962 621

21 906 579

0

0

132 949

157 110

31 919 640

21 083 485

910 032

665 984

1 346 256

948 401

55 572 135

49 557 969

5 557 167

5 043 491

I. Induló tőke/jegyzett tőke

8 000

8 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

5 498 904

5 499 167

50 000

50 000

0

0

263

-513 676

0

0

65 058

385 696

49 329 370

42 950 483

0

0

49 179 199

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

150 171

42 950 483

Passzív időbeli elhatárolások

620 540

1 178 299

55 572 135

49 557 969

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 erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele 2 990 976

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

2 657 107

2 990 976

2 657 107

0

0

0

0

3 784 011

9 842 910

3 784 011

9 842 910

- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés

196 130

93 841

196 130

93 841

- támogatások

200 842

128 004

200 842

128 004

3 478 232

2 846 976

3 478 232

2 846 976

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 10 253 219

15 346 993

10 253 219

15 346 993

0

0

0

0

5. Anyagjellegű ráfordítások

365 468

364 909

365 468

364 909

6. Személyi jellegű ráfordítások

449 693

390 964

449 693

390 964

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

26 059

24 456

26 059

24 456

7. Értékcsökkenési leírás

70 335

49 740

70 335

49 740

8. Egyéb ráfordítások

8 138 187

14 187 348

8 138 187

14 187 348

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

1 229 273

867 708

1 229 273

867 708

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

10 252 956

15 860 669

10 252 956

15 860 669

263

-513 676

263

-513 676

263

-513 676

263

-513 676

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 9

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Fehérvári

84/a.

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 1 .P k . 6 6 1 0 0

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

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

0 2

/1 9 9 1 / 0 0
0 0 0 3 6 9 1

1 9 6 6 6 6 6 0

2

4 3

Vouszka Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Önsegélyező tevékenység támogatása

Tárgyév
200 842

128 004

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)

200 842

128 004

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

200 842

128 004

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Igazgatóság

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév (2)
26 059

Előző év (1)

24 456
Tárgy év (2)

26 059
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

10 253 219

15 346 993

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

10 253 219

15 346 993

H. Összes ráfordítás (kiadás)

10 252 956

15 860 669

449 693

390 964

263

-513 676

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. Tárgyévi 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.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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BDO Magyarország
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1103 Budapest
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1476 Budapest, Pf.138.

Független könyvvizsgálói jelentés
a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület tulajdonosai részére
Korlátozott vélemény
Elvégeztük a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület („az Egyesület”) mellékelt 2016.
évre vonatkozóan összeállított éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a
2016.12.31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege
49 557 969 eFt, az adózott eredmény 513 676 eFt veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő
üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a „Korlátozott vélemény alapja” szakaszban leírt kérdés lehetséges hatásait
kivéve a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület 2016.12.31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre
vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
Korlátozott vélemény alapja
A kiegészítő melléklet 23. oldalán a „Céltartalékok” pontban bemutatottak szerint az Egyesület 385 696
ezer Ft céltartalékot képzett várható kötelezettségekre. A vizsgálat során nem tudtunk elegendő és
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni arra vonatkozóan, hogy a megképzett céltartalék
lényeges hibás állítástól mentes, mivel a jelentésünk kiadásának időpontjáig a kiegészítő melléklet 23.
és 36. oldalán bemutatott bizonytalanságok miatt az Egyesület sem tudta azokat teljes körűen
számszerűsíteni. Ebből adódóan a tényleges kötelezettség összege a megképzett céltartalék összegétől
jelentősen eltérhet.
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 éves
beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai
követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az Egyesülettől, és ugyanezen etikai
követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt korlátozott véleményünkhöz.
Figyelemfelhívás
Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet „Általános összefoglalás” fejezetében foglaltakra, mely
szerint az egyesületi formára irányadó kötelező tartalmi elemeken túl a kiegészítő mellékletben a
biztosítói szakmai mérleg és eredménykimutatás is bemutatásra került.
Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 1.1. fejezet utolsó bekezdésében foglaltakra, amelyben
bemutatásra került az Egyesület további működésének lehetősége. A kiegészítő melléklet „Általános
rész” valamint „A mérlegkészítés napja és az éves beszámoló elkészülése közötti időszakban
bekövetkezett lényeges változásokról tájékoztatás” fejezeteiben ismertetett bizonytalanságok a
vállalkozás folytatása elvének érvényesülését jelentősen befolyásolhatják. Véleményünk e kérdés
vonatkozásában nincs minősítve.
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. egy magyar korlátolt felelősségű társaság, az egyesült királyságbeli BDO International Limited garancia alapú korlátolt felelősségű
társaság tagja és a független cégekből álló nemzetközi BDO hálózat része.
BDO Hungary Audit Ltd., a Hungarian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the
international BDO network of independent firms.
Fővárosi Bíróság Cégbírósága, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785

Csoportazonosító (Group-ID-Nr): 17780711-5-44
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az 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 éves beszámoló elkészítése.
Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Egyesületnek a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek
szándékában áll megszüntetni az Egyesületet, vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy
amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Egyesület pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az 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 ésszerű lehet az a
várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves
beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak
a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat
egésze során. Emellett:


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



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 az Egyesület belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt
nyilvánítsunk.



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



Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Egyesület 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 éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk
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kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig
megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy az Egyesület nem tudja a vállalkozást folytatni.


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

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Egyesület
által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős
hiányosságait is.

Budapest, 2017. május 10.
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/A
Nyilvántartási szám: 002387
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