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Az SOS -Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa kuratóriumának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az SOS-Gyermekfalu Magyarországi AJapítványa (továbbiakban "az Alapítvány") mellékelt 2014. évi
egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsítettéves beszámoló a 2014. december 31
i fordulónapra elkészített mérlegböl - melyben az eszközök és források egyezö végösszege 1.623.102 E Ft, a
tárgyévi eredményalaptevékenységből 167.654 E Ft nyereség, a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

O E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból. valamint a számvitel i politika
meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítö mellékletböl áll.

A vezetés felelőssége a: egyszerűsitett éves beszámolóért

A vezetés felelös ennek az egyszerűsített éves beszámolónak a magyar szám viteli törvényben foglaltakkal
összhangban történö elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollok ért. amelyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz , hogy lehetövé váljon az akár csalásból , akár hibából eredő lényeges hibás
állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk ennek az egyszerűsített éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó 
Magyarországon érvényes - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a
standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy
tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló
mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások 
beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai
kockázatainak felmérését is - a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az egyszerűsített

éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt
azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt
mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a
vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének. valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó
prezentálásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemén)'

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az SOS-Gyermekfalu
Magyarországi Alapítv ánya 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen
időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a magyar számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban.

KPMG Hungéria Kft., 8 HungariBn limited liabilitycompany anda memberfirm of
the KPMGnetworkof independent memberfirms aHi atadwithKPMGInternet ana
Cooperative {"KPMG International"'. 8 Swissentlty
Companyregisuation: Budapest. F6vérosi Törvé ~yslék Cégblr6sága, no Ol~09·063183



A közhasznúsági mellékletröl készült jelentés

Bevezetés

Elvégeztük az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (továbbiakban "az Alapítvány") 2014. évi
közhasznúsági mellékletének átvilágítását. A közhasznúsági mellékletnek az egyesülési jogról. a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek rnűködés ér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
foglaltak (továbbiakban "Előírás") szerinti elkészítése az Alapítvány vezetésének felelőssége. A mi felelősségünk,

hogy jelentést adjunk a közhasznúsági rnellékletről az elvégzett átvilágítás alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, "Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független
könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása" című magyar Nemzeti Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó
Standard alapján hajtottuk végre . A közhasznúsági melléklet átvilágítása elsősorban a pénzügyi és számviteli
ügyekért felelős személyektől történő információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások
alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a könyvvizsgálati standardokkal összhangban
végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetövé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk
arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg
azonosítanánk. Ennek megfelelöen nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt a közhasznúsági mell ékletr ől,

Kovetkeztetés

Átvilágításunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely azt jelezne, hogyamellékelt 2014. évi
közhasznúsági melléklet nem az Előírásnak megfelelöen készült volna .

Budapest, 2015. május 13.

KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202

~-A\!.:L
Juhász Attila
Igazgató
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 006505
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This is an English translation of the Independent Auditors' Report on the 2014 statutory Simplified Annual Report and Public
Benelit Status Report of SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa issued in Hurigarian. If there are any differences, the
Hungariari language original prevails. This translation has been prepared solely for the information of the shareholdérs of SOS
Gyermekfalu Magyarországi Alapftványa and must not be distributed to any other party.

Independent Auditor's Report

To the Trustees of SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Report on the Simplified Annual Report

We have audited the accompanying 2014 simplified annual report of SOS-Gyermekfalu Magyarországi
Alapítványa (hereinafter referred to as "the Cornpany"), which comprise the balance sheet as of 31 December
2014, which shows total assets of THUF 1,623.102 and retained non-profit activity profit for the year of
THUF 167.654 and retained business result for the year of THUF O. and the income statement for the year then
ended, and supplementary notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory
information.

Management 's Responsibility for the Simplified AI/Ill/cl! Report

Management is responsible for the preparation and fair presentation of this sirnplified annual report in accordance
with the provisions of the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary
to enabIe the preparation of a simplified annual report that is free from material misstatement, whether due to fraud
or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on this simplified annual report based on our audit. We conducted our
audit in accordance with the Hungarian National Standards on Auditing and applicable laws and regulations in
Hungary. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the simplified annual report is free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
simplified annual report. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks
of material misstatement of the simplified annual report, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the sirnplified
annual report in order to design audit procedures that are appropriate in the circurnstances , but not for the purpose
of expressing an opinion on the effectiveness of the entity 's internal control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management.
as weil as evaluating the overall presentation of the simplified annual report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufticient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

Opinion

In our opinion, the simplified annual report gives a true and fair view of the financial position and financial
performance as of 31 December 2014 of SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítv ánya, and the result of its
operations for the year then ended in accordance with the provisions of the Act on Accounting.

KPMG Hungéria Kft .• a Hungarian limit ed liability company and a member fum of
the KPMG network of lndependem member firms ath l ated wlth KPMG mternat onat
Cooperative ("KPMG International"•• CI $wiss entity
Company reg istration : Budapest. FOvSrosiTörvényszék Cég biróság a no. 01·09 ·063183



Report on the Public Benefit Status Report

Introduction

We have reviewed the public benetit status report of SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (hereinafter
referred to as "the Company"). The Company's management is responsible for the preparation of the public benetit
status report in accordance with the provisions of Act CLXXV of 20 Ilon Freedom of Association, on Public
Benetit Status, and on the Activities of and Support for Civil Society Organizations (hereinafter referred to as
"Regulation"). Our responsibility is to issue a report on the public benefit status report based on the review.

Scope of Review

We conducted our review based on the 2410 Hungarian Standard on Review Engagements "Review of Interim
Financial Information Preforrned by the Independent Auditor of the Entity". The review of the public benetit status
report primarily consists of seeking information of persons responsible for financial and accounting issues, as weil
as applying analytical and other review procedures. The scope of a review is significantly narrower than an audit
conducted in accordance with audit standards, and therefore it does not enable us to obtain assurance that we have
identified ali significant matters which would poss ibIy have been identified during an audit. Accordingly, we do
not express an audit opinion on the public benefit status report.

Coneiusion

Based on our review, no fact has come to our attention that would indicate that the accompanying 2014 public
benetit status report was not prepared in compliance with the Regulation.

Budapest, 13 May 2015

KPMG Hungária Kft.
Registration number: 000202

Attila Juhás:
Attila Juhász
Director
Professional Accountant
Registration number: 006505
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SOS-Gyennekfalu Magyarországi AJapítványa

2014. DECEMBER 31.

MÉRLEG

MEIU~EG Eszközök (aktívák)

adatok ezer r-t-ban

Előző év Tárgyév
A tétel megnevezése

(2013) (2014)
l. A. Befektetett eszközök 897174 1181434-

I. IMMATERIAUSj/\VAK2, 4936 2371
,. II. TARGYI ESZKÖZÖK 892 238 1 179063
~ . lll. BEFEKTETETI' PENZ UGYI ESZ KO /'ÖK

- --------0 -
O-

5. B. Forgóe8zközök 338731 396 740
6. I. KI~SZLETEK 2 790 2790
7. II. KÖVETELÉSEK 20498 23022
B lll. ÉRTÉKPAPÍROK O O
<) IV.PÉNZESZKÖZÖK 315443 370928

10 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 18662 44928
11 ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (1.+5.+10.80r) 1254567 1623102
12 C. Saját tőke I 160977 328631
13 I. INDULÓ TÓKh / jECYZETI' TÓK)~ 405 405
14 II. TOKETARTALEK O --O

- - -
tS III. EREDl\'(ÉNYI',\RT,\L((K 81 992 160572- --
16 IV,I.EKOTOTJ'TARTAI.(·:K - -
17 IV.TARGYI~VI ERED1\I(':NY KÖZl J/\SZNÚ TI':V(':KI':N't S(':G BÓL 79 686 167 654-- - - - -
IB V.TARGYI~VI EREDM(':NY VALI.ALKOZ.\SI TEV I':KI':N't SEGBÓ L -1 106 O-
19 E. Céltartalékok O O
211 F. Kötelezettségek 162222 149094-- -
21 I. I JOSSZÚ LEI,\RATÚ KÖTELI\ZE'ITS(':GEK 109 734 88 02-
22 II. ROVID LEjARATÚ KOTELEZE'ITS(\GEK 52488 60392- -
23 III. ILÁllD\SOROLT KÖTI~J.I·:ZI(TI'S((GEK O O
24 G. PASSZIV ID OBELI ELHATARoLASOK 931368 1145377
25 FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESE N (12.+19.+20.+24. 80r) 1254567 1623102

- ) -.
~~

Keltezés: Budapest, 201 5. máJUS 13 c ~

atriri Raie~Szászkó László
- -

1'1 1
kepvisclok

4;.1W~!ll\. SOS-Gyermekfalu
Magyarországi AJaprtványa
1094 Budapest

~W:dJ17 Angyal u. 1-3. 2.
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SUS-Gycnnckfalu Magyarországt Alap ítványa

2014. DECEMBER 31.

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok ezer l-t ban

A tétel megnevezése
Előző év

(2013)
Tárgyév

(2014)
01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1524460 1666553
02. 1. K özhaszn ú célú m ükodésre kapott támogatás 1 302712 1 505487
03. a) alapítótól 681 567 818357
04. b) központi kö l ts égve r é sből

c) helyi ő n korm á nyzar t ó l

297096
2029

384235
3530

5. d) egyéb 322020 299365
OG. 2. Pályázatt úton elnyert rárnogar ás 23985 8487
07. 3. K özhaszn útevékenységból származó bevétel
H 4. l agdijból szarmazo bevétel

1l9. 5. Eh'Yébbevétel

w. B. Vállalkozásí tevékenység bevétele

34863
O

162900
289

12.+ 828
o

J2. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 1524749 1666553

11 D. Közhasznú tevékenység ráforditásai 1444774 1498899

~ 1 AnyagjeIIegO ráfordílásai

~ 2 Személyi jelleg ü ráfordítások

JG 3 Érlékcsókkenési leirás

687874
699826

50758

675983

1--!2: 4 Egyéb ráforditások

I~ 5 Pénzügyi müveletek ráfordltásai

19. 6 Rendkivüli ráfordfIások

2620
3696

O

137
O
O

20. E.!Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1395 o

O

o

o

1498899

1 395
O
O
0l-- ........::~

O

O

-1106

-1 106
1446169

+
2i F. ÖSSZES RÁFORDíTÁS (D+E)

ZH. G' IAdÓZáS elötli vállalkozási eredmény (B·E)

29 H. Adófizetési kölelezettség

30 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G·H)

-2!.: 11Anyagjellegü ráfordításai

222 Személyi jelleg ü ráforditások
21. 3 Ertékcsökkenési lefras

~ 4 Egyéb ráfordítások

~ 5 Pénzügyi müveletek ráfordításai

2(, 6 Rendkivüli ráfordltások

31. J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 16765479686

lúi' c-

I~1rin Raie, SzászkóJ. ászl ó
képviselők

1'11

Budapest. 2015. május 13Keltez és

2.

SOS-Gyennekialu
Magyarországi A1apítványa
10S4 Budapest
Angyal u. 1-3.
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SOS-Gyennekfalu Magyarországi AJapítványa

2014. DECEMBER 31.

TAJEKOZTATO ADATOK
adatok ezer (.t ban

A tétel megnevezése
Előző év

I
Tárgyév

(2013) (2014)

37. A. Pénzügyileg rendezett szcmélvi icllcgü ráfordítások 674586 737044

3B. 1. Bérköltség 520564 565223
39. ebből: -mezbízási díiak 10536 10536
4U. -tiszteletd íiak

41. 2. Szernélvi jellegű egyéb kifizetések 12725 18099
42. 3. Bérjárulékok 141 297 153722
43. B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzülNiicI!: rendezett)

44. elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés: Budapest, 2015. május 13

)lll

r

~

atrin Raie, Szászk ó László
k épvisel ők

~~A'lIlt. SOS~yermekfa'u
Magyarországi AJapftványa
1094 Budapest

~W!lúE'J1 Angyal u. 1-3. 2.



SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA
2014. ÉVI KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET E

A kiegészítő melléklet az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa vonatkozó
legfontosabb információkat tartalmazza, valamint a törvény által előírt kötelező

elemeket (költségvetési támogatás felhasználása, vagyon felhasználása, cél szerinti
juttatások, kapott támogatások, vezető tisztségviselők javadalmazása) táblázatos
formában.

I. Az Alapítvány célja, tevékenységi köre

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványát (továbbiakban: Alapítvány) az
SOS-Kinderdorf International, mint alapító hozta létre 2006. július 12.-én. A 2007-cs
év folyamán, a magyarországi SOS-gyermekfalvak szervezetében szervezeti átalakulás
ment végbe, melynek során az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete müködési
formából 2007. december 31.-ével a szolgáltató tevékenységek az Alapítványhoz
kerültek át.
Az Alapítvány célja: a szülők elvesztése vagy egyéb ok miatt vér szerinti családjukból
átmenetileg, vagy tartósan kiemeit, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek
családi jellegű gondozása, oktatása, nevelése, önálló életkezdésre való felkészítése és
anyagi támogatása, a vérszerinti családba való visszakerülés elősegítése. Céljainak
megvalósítása érdekében biztosítja a gyermek- és ifjúságvédelmi, oktatási, nevelési
valamint szociális létesítmények működési feltételeit, mely intézmények elsősorban a
védelemre szoruló gyermekek és fiatalok ellátását vállalják, valamint a környezet
számára nyújtanak különböző szolgáltatásokat. Az Alapítvány a vér szerinti
családjukat nélkülözni kényszerülő gyerekek számára hosszú távú , családias
elhelyezést biztosít a gyermekfalvak családi házaiban és ifjúsági lakásotthonokban,
azért, hogya létesítményekben nevelkedő gyermekek és fiatalok képességeiknek,
lehetőségeiknek megfelelően önálló, önmagukért felelős, a társadalomba beilleszkedni
tudó felnőttekké válj anak.
Az Alapítvány közhasznú társadalmi szervezetként működik, mivel a feladatok
teljesítése érdekében az Alapítvány otthont nyújtó ellátást, hivatásos nevelőszülői

hálózatokat és ifjúsági lakásotthonokat tart fenn, mely tevékenységet 2007. dec. 31-től

vette át az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesületétől. Ezzel állami közfeladatot
lát el.
Az Alapítvány pénzbeli és természetbeni adományokat és támogatásokat gyűjt célja és
feladatai megvalósításához. Folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi és támogatja
létesítményei szakmai működését. Gondoskodik a munkatársak továbbképzéséről.

Együttműködik az SOS KDI-vel, az SOS-gyermekfalvak nemzetközi szervezetével.
Kapcsolatot tart a magyar és külföldi gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel, a
magyar állami és társadalmi szervezetekkel.



SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA
2014. ÉVI KIEGÉSZITÖ MELLÉKLETE

II. Az Alapítvány székhelye, szervei és vezető tisztségviselői

Az Alapítvány székhelye: 1094 Budapest, Angyal u.1-3.
Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium.
Az Alapítvány kuratóriuma 8 tagból áll. A kuratórium tagjai tevékenységüket
társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem részesülnek.
Az Alapítvány képviseletére két erre kijelölt tag jogosult, akik együtt képviselik a
szervezetet.

III. Az Alapítvány könyvvizsgálója

Könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft, cégjegyzékszám: Cg.O 1-09-0693183
Könyvvizsgáló személye: Juhász Attila, könyvvizsgálói igazolványszáma: 006065

IV. A beszámolót készítette

Név: Vámosi Krisztina
PM regisztráció szám: 162566
Lakcím: 1171 Budapest, Perec utca 78

V. A beszámolót érintő főbb számviteli rendelkezések

• Az üzleti év 2014. 01.0 l.-től 20 l4.l2 .31.-ig tart.
• Az Alapítvány a 224/2000. (XII. 19.) Korm.rendelet 4. számú mellékIete "A z

egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves
beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb
szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél" szerinti mérlegsémának
megfelelően készíti éves beszámolóját.

• Az Alapítvány a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. szám ú mellékiete "A
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt

tagolása a kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél" szerinti
eredménykimutatást készíti.

• Az Alapítvány az új Civi l törvény (20 ll. évi CLXXV. és 20 ll. évi CLXXXI.)
előírásait figyelembe véve vezeti nyilvántartásait és készíti el beszámolóját.

• Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden információ és adat ,
amelynek elhagyása vagy téves bemutatása valótlan képet mutatna be a
szervezetről (lényegesség elve).

• Az Alapítványnál jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a
különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-
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külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérleg főösszeg

2%-át.

VI. Az Alapítvány 2014 évi gyereklétszám adatai

Az Alapítvány 2014 évi átlagos gyereklétszám adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

Gyereklétszám területenként és összesítve

Battonya Éves átla a

Gyermekfalu 64

E Lakásotthon 10
'~ Lakásotthon külsö férőhely 2III-' QJ

::i Ideiglenes befogadó család O
QJ
l- Ideiglenes lakásotthon O41
~

e Külsö nevelöszülöi hálózat O

Összesen 76

KÖSZC2 Éves átlag

Gyermekfalu 92

E Lakásotthon II
'~

Lakásotthon külsö férőhely 4III-'41

::i Ideiglenes befogadó család O
QJ
l- Ideiglenes lakásotthon OQJ
~

o Külsö nevelöszülöi hálózat O

Összesen 107

Kecskemét Éves átlag

Gyermekfalu 71

E Lakásotthonok 18
'(ll
N Lakásotthonok k ülső férőhelyei 7.:l

'41

::i Ideiglenes befogadó család 9
41
l- Ideiglenes lakásotthon 941
~

o Külsö nevelőszül öi hálózat 72

Összesen 186

SOS-Gycrmckfalu Magynrországi
Éves átlagAlapítványa

Gyermekfalvak 227

E Lakásotthonok 39
'C':
N Lakásotthonok külsö férőhelyei 13III-,~::i Ideiglenes befogadó család 9
~
l- Ideiglenes lakásotthon 9~

~

o Külsö nevelöszülöi hálózat 72

Összesen 369

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet a székhelyen az
Alapító Okirat 9.7 pontjának megfelelően. Az Alapítvány tevékenységének és
gazdálkodásának legfőbb adatait interneten (www.sos.hu) keresztül teszi közzé, és
letétbe helyezi az Országos Bírósági Hivatalnál.

Mellékletek:

l. sz. melléklet: Kimutatás a vagyon felhasználásáról
2. sz. melléklet: Kimutatás a kapott támogatásokról
3. sz. melléklet: Tárgyi eszköz mozgástábla
4. sz. melléklet: Kimutatás a kuratóriumi tagoknak adott juttatásokról
5. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése
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6. sz. melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
7. sz. melléklet: Bevételek és kiadások részletezése
8. sz. melléklet: Létszám és béradatok állománycsoportonként
9. sz. melléklet: Passzív időbeli elhatárolások részletezése

.

... .LI4......:....~.........~
trin Raie Szászkő László

Budapest, 2015. május 13.

I' ~> s O C::-Gyermekfalu
f:f " f..h ..varorszáqt AJapítványa

' ti I',.~~ i Ű·J. ; Budapest
. Ang/al u. 1-3. 2.
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l.számú melléklet

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alnpítványa

KIMUTATÁS
n vagyon felhasználásáról (2014. év)

EFt-ban

Előző évi Tárgyévi Változás
Megnevezés Megjegyzés

összeg összeg 'Yo EFI
Saját töke (összesen) 160977 328631 104% 167654

Nincs változás az induló
Induló töke 405 405 0% O tökében.
Induló töke
- növekedésére ható tényezök O
- csökkenésére ható tényezők O

Előz ő évi eredmény

Tökeváltozás 81992 160572 96% 78580 átvezetése
Tökeváltozás
- növekedésére ható tényezők O
- csökkenésére ható tényezők: -374 78580 -21136% 78954
Tárgyévi eredmény 78580 167654 113% 89074
Tárgyévi eredmény
- növekedésére ható tényezők l 524749 l 666553 9% 141 803
- csökkenésére ható tényezők -l 446 169 -1498899 4% -52729



2.számú melléklet

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

KIMUTATÁS
a 2014. évi kapott támogatásokrét

EFt-ban

Támogatott Támogatás összege Változás
Támogató megnevezése

cél Előző évi Tárgyévi IX. EFt
J. Központi költségvetési szerv 297096 384235 29% 87 139
2. Elkülönített állami pénzalap
3. Helyi önkormányzat 2029 3530 74% 1 502
4. Kisebbségi települési önkormányzat
5. Települési önkormányzatok társulása
6. Mindezek (1.-5.-ig felsoroltak) szervei
7. Magánszemély rnűködés 174894 166689 -5% -8205
8. Egyéni vállalkozó müködés
9. Jogi személyiségü gazdasági társaság müködés 146338 113285 -23% -33 052
10. Jogi személyiség nélküli társaság müködés
11. Közhasznú szervezet
12. Külföldi magánszemély O 695 0% 695
13. Külföldi szervezet müködés 681 567 818357 20% 136790
14. Szja I%-a (NAY) 39739 39990 1% 251
15. Továbbutalási céllal kapott támogatás
16. Egyéb (pl. pályázatok) 183088 139772 -24% -433) 6
17. Kapott támogatás összesen: I 524749 I 666553 9°,.{. ] 4] 803



3.számú melléklet

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Tárgyi eszköz mozgástábla 2014. év

EFt-ban
Bruttó érték Ertékcsökkenés Nettó érték

nyitó növekedés csökkenés záró nyitó növekedés csökkenés záró nyitó záró

Immat.javak 25 196 3499 - 28695 20260 4491 24751 4936 3944
Föld, telek 36955 1970 - 38925 l 228 318 l 546 35727 37379
Ingatlanok 831 678 314764 l 146442 36852 25888 62740 794826 l 083702
Gépek,szerszámok 180603 12956 8224 185335 128831 18800 8159 139472 51 772 45863
Bútorok 57147 2809 3320 56636 47234 2 176 3320 46090 9913 10546

Összesen: 1 131 579 335998 11 544 1456033 234405 51673 II 479 274599 897174 1181 434



4.számú melléklet

SOS-Gycrmekfalu Magyarországi Alapítványa

Kimutatás a kuratórlumi tagoknak adott juttatásokról
EFt-ban

Juttatás megnevezése
Juttatás összege Eltérés

Előző évi Tárgyévi % EFt

Cél szerinti szolgáltatások értéke O O

Természetbeni juttatások O O
- szja mentes O O
- szja köteles O O
Értékpapír juttatások O O
Munkabérek O O
Tiszteletdíjak, megbízási díjak O O
Költségtérítések O 42 0% 42
Adott kölcsönök összege O O
- ebből kamatmentes kölcsönök O O
Egyéb juttatások O O
Összesen: O O

A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, ezért díjazásban nem részesülnek.



5.számú melléklet

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Kötelezettségek részletezése

EFt-ban
Rövid lejáratúak - 60392
SGIP kölcsön - ID 706
szállítók - 22 022
adók, járulékok - 27664

Hosszú lejáratúak - 88702
SGIP kölcsön -
Patronálás i pénzalap - 88702



6.számú melléklet

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

KIMUTATÁS

a 2014. évi költségvetési támogatás felhasználásáról
EFt-ban

Támogatást nyújtó neve, támog.forrása
Támogatás Felhasználás Felhasználás összege Átvitel Elszámolás határideje

Időpontja Osszege célia Előző évi Tárgyévi összeze

ellátmány,
nevelőszülők

MÁK Közép-Mo-i Reg.lgazgatóság 2014 év bére részben 286661 384235 O 20 IS-január

Tárgyévi felhasználás összesen: 286661 384235 O

2014 évre vonatkozóan az Alapítvány igényelte az állami normatív hozzájárulások összegét. A 2014 évi normatívák jogszerü felhasználásáról 2015 év
januárjában elszámolt az fenntartó székhelye szerinti MÁK Igazgatóság felé.



7.számú rnelléklet

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Bevételek és kiadások részletezése

BEVÉTElEK
EFt-ban EFt-ban

Megnevezés 2013 2014

Nemzetközi SOS szervezettől kapott támogatás
681 567 818357

Elengedett kölcsön
60447 O

Allami normatív hozzájárulás
286553 384235

Adományszerzésí tevékenység ből befolyt bevétel, tárgyi
adományokkal együtt 320940 280669

SZJA 1% felajánlásokból összegyűlt támogatás
39739 39990

Helyi pályázatokból származó bevétel
23985 8487

SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete által átadott
pénzeszközök 2218 11 737

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól működési

hozzájárulásként kapott összeg 10543 O

A Kecskemét Várossal fennálló szerződés alapján működésre
529 530

kapott összeo
Szombathely Város Önkormányzatának támogatása 1 500 3 OOO

Működési bevételek (rezsi és üdülesi költség téritések) 33737 27752
Egyéb helyi bevételek (bankkamat, tárgyi eszköz eladásból bevétel,

62702 91 796
külföldi adomány áfáia)
Vállakozási bevétel 289 O

Összesen: 1524749 1666553



KIADÁSOK

EFt-ban EFt-ban

Megnevezés 2013 2014

Helyi adománygyűjtésiköltségek 170007 162290

Bérköltség és személyi jellegű ráfordítások 663607 721 846

Képzések, tréningek és kapcsolódó költségek 25239 32453

Tárgyi eszközök utáni elszámolt2014 évi értékcsökkentés összege 50758 53281

Tárgyi eszközhöz kapcsolódó ráfordítások 2620 65

Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok köllségeire kifizetett
ellátmány összeg (nevelési díj , rendkivüli támogatások, háztartási 248560 239010
ellátmány) a csökkenés oka a kevesebb természetbeni adomány
Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok szabadidő tevékenységére

7146 5088
fordított kiadások.
Eletkezdési támogatás az SOS intézményeket elhagyó fiatalok

10250 9500
számára.

Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok nyaraltatási költségei. 8171 5670

Gondozásban lévő gyerekek és fiatalok fejlesztő foglalkoásainak
költségei és a fejlesztő foglalkozásainak költségei és a fejlesztő 16494 17645
oedaoógusok rneoblzási díjai.
Közműdíjak (víz, gáz, áram) 55241 49298

Orvosi, egészségügyi ellátás költségei (gyerekorvos, foglalkoztatás,
4332 2846

eaészséoüovi ellátás, ovócvszerek)
Utazási, szállítási költségek (benzin, biztosítás, autópálya matrica,

26348 28018
szerviz díjak, szerelési költséoek)
Pénzügyi ráfordítások (jelentős mértékben a esekken befizetett
adományok után felszámított díj, illetve árfolyam különbözet és 23390 16886
normál bankköltséq)
Adminisztrációs kőltségek (telefon, posta, írodaszerek,

12941 14142
szakkönyvek)
Nemzetközi SOS taqdí] (technikai tétel bevételi és kiadási oldalon) 38757 57497
Tevékenységhez kapcsolódó díjak (könyvvizsgálat, fordítás,
ügyvédi dij, IT szolgáltatás, takaritás, tanácsadás, biztositás, 46160 45414
hatósáoí díjak)

Karbantartási költségek 10234 11 552

Egyéb közöségi kiadások (bérleti díjak, reprezentáció, munkaruha,
25914 26398

egyéb közöséqi és védelmi kiadások)

Összesen: 1446169 1498899



8.számú melléklet

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Átlagos statisztikai létszám és béradatok állománycsoportonként

Állománycsoportok Ilétszám l I járulékok I bérjellegű
összes bér és

bérköltség bérjellegű

Nevelőszülők 71 148 139 40173 1 328
Segítők 20 45 160 12597
Pedagógia 57 195 334 53612
Adminisztráció 27 133317 40640 16772
Szolgáltatás 13 26076 6701

188 548026 153723 18 100

Összesen: 701 749 18100 719849

A táblázat béradataiban nem szerepelnek az étkezési jegyek, a munkábajárás költségei és a
munkatársi tréning költségek, amelyek az eredménykimutatásban a személyi jellegű ráfordítások
között jelennek meg, ez okozza az eltérést (49.649.eFt) a kél összesített adat között. A beszámoló
tájékoztató adatai között a tréning költségek nem szerepelnek.



9. számú melléklet

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

adatok eFt-ban
Tárgyi adományok: gépkocsik, kazánok, szoftverek, egyéb eszközök 17863
Ajándék ingatlanok a 3 megszünt Nonprofit Kft.től 577 937
Velux beruházái támogatás 5 intézmény épületeinek korszerűsítése 52686
Velux beruházási támogatás, kecskeméti tetőtér és Helvécia lakásotthor 70493
Knorr Bremse adományából vett lakásotthon Kecskeméten (Gát utca) 56546
Gyermekek átmeneti otthona felépítése TIOP pályázatból, Kecskemét 85089
Velux adománya holnap faluja projekt új épületeire, Orosháza 175745
HGFD adomány az orosházi épületek felújítására 37211
Célzott HGFD SPIF adománya helyi bevételek növelésére 43268
EU pályázati támogatás, 2015 évi felhasználásra 15374
Egyéb, a normál müködést érintő passzív elhatárolások 13 165
összesen 1145377

Passzív időbeli elhatárolások 2014. évi nyitó 931368
Feloldások 2014.0\.0\.- i dátummal2013-ra vonatkozóan - 21 639
Beruházásra kapott összegből visszautalás (Velux) - 17368
Tárgyi adományok miatt elhatárolás 1697
Tárgyi adományok miatti elhatárolás feloldása - 8 143
Ajándékba kapott ingatlanok miatti elhatárolások feloldása - IS 536
Beruházásra kapott bevételek elhatárolása 298468
Beruházásra kapott bevételek miatt elhatárolások feloldása - 5741
HGFD-től kapott támogatás (SPIF), halasztott bevétel feloldás - 54922
HGFD-től kapott SPIF 2 halasztott bevétel, Orosháza projektre 8654
Célzott támogatás, helyi bevétel (COE pályázat) 15374
Tárgyévi bevétel és költség elhatárolások 13 165
2014. évi záró egyenleg l 145377
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