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Független könyvvizsgálOi jelentés

A SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesulete Kuratóriuma részére

Vélemény

Elvégeztük a SOS-Gyermekfalu Barátainak EgyesUlete (továbbiakban ,,az Egyesulet”) 2017. évi
egyszerUsItett eves beszámolOjának a konyvvizsgalatat, amely egyszerUsItett eves beszámoló a 2017.

december

31-i fordulónapra elkészItett mérlegböl — melyben az eszközOk és forrãsok egyezö végOsszege
21 .408 E Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenysegbol 3.490 E Ft nyereség, a tárgyevi eredmény
vállalkozási tevékenységbOl 0 E Ft —, és az ezen idoponttal végzödo évre vonatkozó eredménykimutatásbOl,
valamint a számviteli politika meghatározO elemeit és az egyeb magyarãzO informáciOkat tartalmazO
kiegészIto mellékletböl all.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerüsItett eves beszámolO megbizható és valOs képet ad az Egyesulet
2017. december 31 -en fennállO vagyoni és pénzUgyi helyzetérol, valamint az ezen idOponttal végzodo évre
vonatkozó jövedelmi helyzetérOl a Magyarországon hatályos, a szãmvitelröl szOlO 2000. évi C. tOrvénnyel
Osszhangban (a továbbiakban ,,szämviteli torvény”).

Vélemény alapja

Konyvvizsgãlatunkat
a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó —

Magyarorszagon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabãlyokkal Osszhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennállO felelösségeink bövebb leIrását jelentésünk A konyvvizsgálönak az

egyszerüs

Itett eves beszámolO kOnyvvizsgalataert valO telelösségei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek
vagyunk az Egyesulettól az egyszerUsItett eves beszámoló általunk végzett kOnyvvizsgálata szempontjabOl
a vonatkozá, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar KOnyvvizsgálói Kamara ,A
kOnyvvizsgalOi hivatás magatartási (etikai) szabClyairOl és a fegyelmi eljärásrOl szóló szabályzata”-ban,

valamint
az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által

kiadott .Konyvvizsgálák Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk egyéb
etikai felelosségeinknek ezekkel a követelményekkel Osszhangban. Meggyozodésunk, hogy az általunk
megszerzett konyvvizsgálati bizonylték elegendo és megfelelö ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyéb informácidk

A

vezetés felelös az egyéb informáciákért. Az egyeb informãciók az EgyesUlet 2017. évi kazhasznusagi
mellékletében foglalt intormáciOkbOl állnak, de nem tartalmazzäk az egyszerUsItett eves beszámolót és az
azokra vonatkozO kOnyvvizsgálOi jelentésünket.
Az egyszerUsItett eves beszámolöra vonatkozO velemenyunk nem vonalkozik az egyeb informáciOkra es
azokra vonatkozOan nem bocsátunk ki semmilyen tormäjü bizonyosságot nyüjtO következtetést.

Az egyszerüsitett eves beszámolO általunk végzett konyvvizsgálataval kapcsolatban a mi felelosségunk az
egyéb informáciOk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb informaciok lényegesen
ellentmondanak-e az egyszerUsItett eves beszámolónak, vagy a konyvvizsgálat soran szerzett
ismereteinknek, vagy egyebként ügy tUnik-e, hogy azok lényeges hibás ãllItást tartalmaznak.

Ha az elvégzett munkánk alapjän arra a kOvetkeztetésre jutunk, hogy az egyéb informáciOk lényeges hibãs
állitást tartalmaznak, kötelességunk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

SOS-GyorniekaIu Barátainak Egyosulete -18- 201712.31.
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A vezetés és az irányItással megbIzott személyek felelOsségel az egyszerüsItett eves beszámolóért

A vezetés felelös az egyszerüsItett eves beszámolónak a számviteli tOrvénnyel Osszhangban történö
elkészItéséért és valós bemutatásáért, vaIamnt az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szuksegesnek
tart ahhoz, hogy Iehetövé váljon az akár csalásból, akár hibäból eredö enyeges hibás ällItástOl mentes
egyszerUs Itett eves beszámolá elkészItése.

Az egyszerüsItett eves beszãmolO elkészItése során a vezetés telelös az EgyesUlet vállalkozás folytatãsara

vaIO

kepessegenek felméréséért és a vállalkozás folytatasäval kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelo kOzzétételéért, valamint a vezetés felelös az egyszerUsItett eves beszámolOnak a váflalkozás
folytatásának elvén alapulO összeállItásáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának
elvéböl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesulését eltérö rendelkezés nem akadályozza, illetve a
vállalkozási tevékenyseg folytatásának ellentmondô tényezö, kOrUlmény nem all fenn.

Az irányItással megbIzott személyek felelOsek az Egyesulet pénzügyi beszámolási folyamatának
felUgyeletéért.

A konyvvizsgálónak az egyszerusItett eves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelosségei

Célunk kellö bizonyossãgot szerezni arrOl, hogy az egyszerüsItett eves beszãmolO egésze nem tartalmaz

akár

csalásbOl, akär hibából eredä Iényeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazá
kOnyvvizsgãlOi jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyosság magas tokU bizonyosság, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgãlati Standardokkal és a kOnyvvizsgalatra vonatkozó — Magyarországon
hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvégzett kOnyvvizsgalat mindig feltãrja a

létezö

IOnyeges hibãs állItást. A hibás állitások eredhetnek csalásból vagy hibábOl, és lényegesnek
minösülnek, ha önmagukban vagy egyuttesen ésszerU várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználOk
adott egyszerüsItett eves beszámoló alapján meghozott gazdasagi döntéseit.

A

Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgälatra vonatkozO — Magyarorszagon
hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvégzett kOnyvvizsgálat részeként szakmai
megItélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a kOnyvvizsgãlat egésze során. Emellett:

.

Azonositjuk és felbecsüljUk az egyszerUsItett eves beszámolá akár csalásbOl, akár hibából eredö lényeges
hibás állItãsainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagalO konyvvizsgälati eljãrásokat alakItunk ki és
hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozasahoz elegendö és megfelelo konyvvizsgãlati
bizonyltékot szerzUnk. A csalásbOl eredö Ienyeges hibãs állitás tel nem tärásának kockázata nagyobb, mint

a

hibából eredOé, mivel a csalás magaban foglaihat összejátszást, hamisItást, szándékos kihagyasokat,
téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felülIrását.

• Megismerjuk a könyvvizsgãlat szempontjábál relevans belsö kontrollt annak érdekében, hogy olyan

konyvvizsgalati

eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott karulmények között megtelelöek, de nem
azért, hogy az Egyesulet belsö kontrolljãnak hatekonysagára vonatkozOan véleményt nyilvanItsunk.

Ertékeljük a vezetés által alkalmazott szamviteli politikák megfeleloségét és a vezetés által készItett
számviteli becslések es kapcsoládó közzétételek ésszerUségét.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvalO-e a vezetés részéröl az egyszerüsItett eves beszamolonak a
vallalkozas folytatasanak elvén alapuló összeállItãsa, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonyIték

alapján

arrOl, fennall-e lenyeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentös kétséget vethetnek tel az EgyesUlet vallalkozas folytatasara valO kepessegevel
kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság all fenn,
konyvvizsgálói jelentésünkben tel kell hIvnunk a tigyelmet az egyszerUsitett eves beszámolOban lévO

kapcsolódó

közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen kOzzétételek nem megfeleloek, minösItenünk kell
véleményunket. Következtetéseink a konyvvizsgaloi jelentésünk datumaig megszerzett könyvvizsgalati
bizonyltekon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban okozhatjak azt, hogy az EgyesUlet
nem tudja a vállalkozást tolytatni.

• Ertékeljük az egyszerUsItett eves beszamolO, beleértve a közzétételeket is, átfogO prezentálésát,
felépItését és tartalmát, valamint azt, hogy az egyszerUsItett eves beszámoló a valös bemutatást
megvalósItó mödon mutatja-e be a mogottes ugyleteket és eseményeket.

SOS-Gyemekf&u Barãtanak Egvesülete 18- 20171231.
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Kommunikájuk

az irányItással megbIzott személyek felé - egyéb kérdések meflett - a kOnyvvizsgálat
tervezett hatOkörét és ütemezését, a kOnyvvizsgálat jelentös megallapItasait, beleértve a belsö kontrolinak a
konyvvizsgálatunk sorãn általu nk azonos Itott jelentös hiányossãgait is.

Budapest, 2018. méjus 28.

KPMG Hungãria Kit.

Nyilvántartási szãm: 000202

I
uhász Attila

Igazgató, Kamaral tag kanyvvizsgáló
Nyilvántartãsi szám: 006065

SOS-Gycrmekfalu Barátainak tgyesüIee -18- 201712.31.
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SOS-GYERMEKFALU BARATAINAK EGYESULETE

2017. DECEMBER 31.

MERLEG

aclatok ezer ft-ban
A tétel Inegnevezese Elôzô év Tárgyév

i A. Befekteiett eszkOzök (02.-04 sorok) 1 923 1 873
., I. IMMATfRIALIS]AVAK 1 903 1 853

II. f RGYI ESZKOZOK 20 20
4 III. BFFEKTETETf PEN ZUGYI ESZKOZOK 0 0

B. forgoeszkozok (6-9. sorok 15 996 19 535
6 j• KESZLETEK (_) 0
7 II. KOVETELESEK 0 0

iii. ERTEKPAPIROK 0 0
9 iv. PENZESZKOZOK 15 996 19 535

10 C. AWIIV IDOBELI ELHATAROLASOK 0 0
ESZKOZOK (AKTWAK) OSSZESEN (1.+5.+10. sot) 17 919 21 408

12. C. Saját töke (12.- 16.sotok 17 822 21 312
13. 1. ]EGYZETTTOJKF 281 751 281 751
14. ii. -267 046 -263 929
15. 111. EREDMENYr:UflALEK t 0
16. IV.LEKOTOrf TARTALEI< 0
17. V.TARGYEVI EREDMENYKOZFIASZNOTEVEKfNYSEGBOL 3 117 3 490
18. VI. TARGYEVI FREDMENY VALLALKOZASI TEVFKENYSEGBOL 0 0
19. E. Céttartalékok 0 0
20. F. Kotetezettsegek (20.- 2Lsorok 1 1
21. I. FIOSSZ1 LEJAPTU KOThLEZEVESEGEK 0 0
22. II. ROVID LEJARETU KOTFLFZETTSEGEK 1 1
23. III. JJATRASOROLT KOTELEZETISEGEK 0 0
24. G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK 96 95

FORRASOK (PASSZiVAK) OSSZESEN (1l.+17.+18.+13. sor) 17 919 21 408

Keltezés: Budapest, 2018. május 28.

P1k

SOS Gyermekfalu
3arátainak Egyesülete

Il913l2lhI2I2l8lF7I9I0l5l2l9l 01 ‘I
Statiszti1u számjel

MERLEG Eszkozok (aktivãk)

elnök

1094 Budapest, Ançya! u. 1-3
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Statisztikai szárnjel

SOS-GYERMEKFALU BARATAINAX EGYESULETE

2017. DECEMBER 31.

EREDMENYLEVEZETES

E/osztonyi (Jahor S.’

( clnök

I
I
I
1

I

adatok ezer Ft-ban

I
I

A tétel megnevezése Elôzô ev Tãrgyév

i. A. Osszes közhasznü tevekenyseg bevétele 5 212 5 119

a 1. Közhasznü célU mükOdésre kapotttamogatás 5 188 5 098

3, a) aIapItOtOI 0 0

4. b) kOzponti kotségvetesböl 0 0

s. c) helyl önkormãnyzaffól 0 0

6. d) egyeb 5 188 5 098

7. 2. Palyãzati üton elnyert tãmogatãs 0 0

8. 3. KozhasznO te’iékenységbOl szärmazó bevétel 0 0

9. 4. TagdIjbOl szãrmazó bevét& 23 19

10. 5. Egyéb bevOtel 1 2

ii. B.Haualkozasi tevékenység bevéteie 0 0

ii C. OSSZES BEVETEL (A+B) 5 212 5 119

13. D. KözhasznU tevekenyseg ráfordItãsai 2 095 1 629

14 1 Anyagjellegu rãfordItásai 524 498

15. 2 Szeméyi jellegd rãfordftások 191 0

16. 3 Ertékcsokkenési eIrás 78 50

17. 4 Egyéb rãforditäsok 1 302 1 081

is. 5 Pénzüyi müveletek räforditãsai 0 0

is. 6 RendkivBli rãforditãsok 0 0

20. E. Vállalkozäsi tevekenység rãfordftãsai 0 0

21 1 Anvanjelleaü räfordftásai - 0 0

22. 2 Személyi jellegü ráforditások 0 0

23. 3 Ertékcsökkenési IeIrãs 0 0

24. 4 Egyéb rãforditások 0 0

25. 5 Penzugyi müveletek rãfordftãsai 0 0

. F. ÔSSZES RAFORDITAS (D.E) 2 095 1 629

28. G. AdOzás elötti vállalkozási eredmény fB-E) 0 0

29. H. Adófizetési kotelezettség

30. I. TARGYEVI VALLALKOZAsI EREDMENY (G-H) 0 0

31. 1. TARGYEVI KöZHASZNO EREDMENY (A-D) 3 117 3 490

Keltezés: Budapest, 2018. május 28.

P11.

SOS Gyermekfalu
Sarãtnak Egyesüiete

1094 Budapest Angval u. 1-”
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Satisztikai szâmjel

SOS-GYERMEKFALU BARATAINAK EGYESULETE

2017. DECEMBER 31.

SOS Gyermekfau
Barátainak EgyesQtete

1094 Budanest, Angyal U. 1-2

TAJEKOZTATO ADATOK adatok ezer F
adatok ezer Ft-ba 0

A tétel megnevezése Elözö év Tãrgyév
37. A. Pénzügyileg rendezett szemé1 jeliegu ráforditisok 191 0
38. 1. Berkoltseg 150 0
39. ebból: -megbIzási dijak 0 0
40. -tiszteletdijak 0 0
41. 2. Személvi jellegü egvéb ktfizetések 0 0
42. 3. BérOru1ékok 41 0
43. B. A szewezet ákal nyüjtott tarnogatások (penzugyileg rendezett) 0 0
14. e1szirno1t és továbbutalr, illetve átadott timogatãs 0 0

Keltezés: Budapest, 201$. mjus 28.

P11.
?082t0tyj

Gábor
elnok
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Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesulete 2017. évi
ldegészftö mellékiete

A kiegszItö mellékiet az SOS-GyermekCalu Barátainak Egyesulete (továbbiakban:
Egyesulet) vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza, valamint a törvény által
elöIrt kötelezô elemeket (koltségvetesi támogatás fethasználása, vagyon felhasználása,
cél szerinti juttatások, kapott támogatások, vezetö tisztsëgviselök javadalmazása,
eszközök nyilvántartási értékének vá1tozIsai) táblázatos formában.

I. Az Egyesület céljai, tevékenységi köre

Az SOS-Gyermekfalu Barátainak EgyesUete (továbbiakban: Egyesulet) kOzhasznü
társadalmi szervezetként mflködik, politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól
támogatást nem kap, és azoknak támogatást nem nyüjt. Müködésében a Magyar
Koztársaság to••rvénye, valamint az SOS nemzetközi szervezet sztenderdjei az
irányadóak.

Az Egyesulet céljai az elôzö ëvekhez képest változatlanok, ugyanakkor tevekenységi
köre 200$ év folyamán megváltozott.

Az Egyesulet továbbra is alapcéljának tekinti a szülôk elvesztése vagy egyéb ok miatt
vérszerinti családjukból átmeneti leg, vagy tartósan kiemelt, gyermekvedelmi
gondoskodás alatt ál ló gyermekek c saládi jellegü gondozását, oktatását, nevelé set,
Onálló életkezdésre való felkészItését és anyagi támogatását, lehetöseg szerint a
vérszerinti családba való visszakerülés elOsegItését.

Ugyanakkor cél szerinti tevékenységet - otthont nyüjtó ellátást biztosftó hivatásos
nevelôszüläi hálózatok és ifjásági lakásotthonok fenntartása — 2008. január 1tô1 átadta
az SOS-Gyermekfalu Magyarországi AlapItványa (továbbiakban: Alapftvány) részére.
Az A]apItvány a fenntartásába átvett intézrnënyeket változatlan formában müködteti
tovább. Az Egyesulet céljainak rnegvalósItása érdekében az AlapItvány biztosItja a
gyermek-es ifjüságvédelmi, oktatási, nevelési valamint szociális létesItmények
mtIködési feltételeit, mely intézmények elsösorban a védelemre szoruló gyermekek és
fiatalok ellátását vállalják, valamint a kornyezet számára nyüjtanak különbözö
szolgáltatásokat.
Az AlapItvány, az Egyesulet céljaival rnegegyezôen a vérszerinti családjukat
nélkülözni kényszerulô gyerekek számára hosszü távti, családias elhelyezést biztosft a
gyerrnekfalvak családi házaiban és iIjüsági lakásotthonokban, azért, hogy a
IétesItményekben nevelkedô gyerrnekek és fiatalok képességeiknek, Iehetöségeiknek
megfelelôen önálló, onmagukért felelôs, a társadalomba beilleszkedni tudó felnôttekké
váljanak.

Az Egyesulet az Alapftvány és az általa fenntartott intézmények rnflködésének
biztosItása céljából az év során befolyt hevételeit cél szerinti juttatásként átadja az
AlapItvány részére. Az Egyesulct a tárgyév során pénzbeli támogatásokat gyiijtott az



I
Az $OS-Gyermekfalu Barátainak Egyesulete 2017. évi

ldegészItô mellékiete

I
AlapItvány céljai és feladatal megvalósItásához. Továbbra is figyelemmel kIséri és

támogatja a 1tesItmények szakmai mükOdésët.

II. Az Egyesület székhelye, szervei és vezetO tisztségviselôi

Az Egyesulet székhelye: 1094 Budapest, Angyal u.1-3. J
Az Egyesulet legfelsobb szerve a kOzgyfilës. Az Egyesuletet vezetö illetve ellenörzö

szervek: a kozgyulés, a vezetôség, és az ellenörzö bizottság.

Az Egyestilet vezetö tisztsëgviselöje az elnök, az elnokhelyettes, az ellenörzö bizottság

elnöke, a vezetöség tagjai és póttagjai, illetve az ellenörzö bizottság tagjai és pottagjai.

Az Egyesulet vezetö tisztségviselöi 2017 során munkabërt nem kaptak, tisztségUket

társadalmi munkában végezték.
Az Egyesuletnek nincsenek alkalmazottal, miután 2008. január 1-töl kezdödöen

valamennyi munkatársat munkajogi jogutódlással az AlapItvány átvette. J
Az Egyesulet pénz- s vagyonkezelésënek szabályszerüsegëért az elnök a

kozgyülésnek tartozik felelösseggel. Az EgyesUlet pénzeszkozeinek felhasználását és

szabá1yszeriiségét minden évhen fuggetlen konyvvizsgálóval ellenörizteti, a

konyvvizsgálatrol szóló jelentést az Egyesulet a kozgyülesnek mutatja be. Az

Egyesulet nem haszonelvü szervezet, bevételeit kizárolag közhasznü céljai

megvalósItásához használja fel, befektetési tevékenységet nem folytat. A pénzügyi év

január 1.-to! december 31.-ig tart. Az Egyesulet kOteles eves beszámolójával

egyidej üleg kozhasznüsági jelentést is készIteni.

III. A beszámolót érintô föbb számviteli rendelkezések

• Az Egyesfflet a 479/2016 Korm. rendelet (XII.28) 7-8. paragrafusa szerint

egyszerüsIiett eves beSLáiHOiót kCszIt.

• Az Egyesulet az iij Civil törvCny (2011. évi CLXXV. Cs 2011. Cvi CLXXXI.)

elOfrásait figyelembe vCve vezeti nyilvántartásait Cs kCszIti el beszámolóját

• Lenyegesnek minösül a beszámoló szempontjábOl minden informáciO Cs adat,

amelynek elhagyása vagy tCves bemutatása valótlan Cs torz képet mutatna be az

EgyesUletrOl (!CnyegessCg elve).
• Az EgyesuletnCl jelentOs osszegLi hiba: ha a hiba feltárásának évében, a

külOnbOzO ellenOrzCsek során, egy adott üz!eti evet érintOen (CvenkCnt kuiOn

kUlOn) feltárt hibák Cs hibahatások - eredmCnyt, sajat tOkét növelO-csökkentO

CrtékCnek egyuttes (elOjeltOl fuggetlen) osszege meghaladja a merlegfOosszeg

2%-at.

/



Az $O$-Gyermekfalu Barátainak Egyesulete 2017. évi
kiegészItö mellékiete

IV. Az Egyesület könyvvizsgálója

Konyvvizsgaloja a KPMG Hungária KfL, cégjegyzékszarn: Cg.01-09-063 183
Konyvvizsgáió szeméiye: Juhász Attila, konyvvizsgálói igazoiványszárna: 006065

V. A beszámolót készItette

Nëv: Vámosi Kriszfina
PM regisztrácio szám: 162566
LakcIm: 1171 Budapest, Perec utca 78.

VI. Az Egyesület 2017. évi beszámolójához kapcsolódó kiegészItések, a
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Az Egyesulet 2017 év folyamán 3.490,- ezer Forint közhasznü eredményt (nyereseget)
realizált. Az elözö évhez hasonlóan vállalkozási tevekenységböi eredményt most scm
ért ci. A tárgy idöszak elért eredményét az aiábbi tételek befolyásolták:

Bevételek összesen 5 119,- ezer Forint, ebböl:

• SZJA 1% (az adózó rendelkezése szerint): 1154,- ezer Forint
• Helyl adományszerzési tevékenysëgböl befolyt bevétel: 3 944,- ezer Forint
• Helyi páiyázatokbói tárgyévben bevétele nem keietkezett, tárgyi eszköz

értékesItésére nem keru it sor
• Tagdfj cImén 19,- ezer Forintot fizettek be
• Bankkamatból 2,- ezer Forint bevétele származott

Kfadások összesen 1 629,- ezer Forint, ebbôl:

• Pénzátadás AlapItványnak cél szerinti juttatásként: 1 081,- ezer Forint
• Szemëlyi jellegü kifizetés pályázat terhére: 0,- ezer Forint
• Konyvvizsgálat dIja (2017 évi audit): 191,- ezer Forint
• Egyéb kiadások (éttékcsokkenés, selejtezés, bankkoitség) 357,- ezer Forint

t7



I
Az $OS-Gyermekfalu Barátainak Egyesulete 2017. évi

ldegészItô mellékiete

I
Az Egyesulet a mar meglevö eszközein kIvUl nem tett szert további tárgyi eszközökre,

készletekre ës értékpapfrokra, kdvetelései nem keletkeztek.

I
Az EgyesUlet müködésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet a szëkhelyen elöre

egyeztetett módon, az Egyesulet tevekenységének és gazdálkodásának legföbb adatait J
interneten (www.sos.hu) keresztül közzé teszi ës letétbe helyezi az Országos BIrosági

Hivatalnál.

Mellékietek:

1. sz. mellékiet: a 479/2016 Korm. rendelet (XII.28) 7-8. paragrafusa szerinti

mérleg és eredménykimutatás

I

elnök
fl1 0 .-...<..

JJ uuapci, w to.

SOS Gyermekfalu
3arátainak Egyesulete

1094 Budanest. Anqya U. 1-

4



SOS-GYERM EKFALU BARATAI NAK EGYESULETE

KIMUTATAS
a 2017. evi kötségvetési támogatás fehasznáIásáró

Eit-ban
Támogat5t nyOjtö neve támogatás Támogatás Felhasználás FeIhasznIás osszege Atvitel Elszñmolás

forrása Idöpontja Osszege célja EIözã évi Tãrgyévi összege hatãrideje

Tärgyevi telhasznälás összesen: 0 0 0 0

Az SOS-Gycrmekfalu Baniainak Egyesuletc a 2017 ëv foLvamn k0ItsgueL1si Lmogatásban nem r0szesült, állami normatIv hozzájárulásr nem igënyelt.

KIMUTATAS
a vagyon felhasználásáról (201 7.év)

EFt-ban
. EIózô évi Tárgyévi VältozasMegnevezes - - Megjegyzesosszeg osszeg EFt

Sajãt toke tasszesen) 17 822 21 312 20% 3 490
indulö tSke 281 751 281 751 0% .Jincsen változäs a jegyzelt tökében
InduIO töke
- növekedésére hatO tényezok 0
- csökkenèsëre hatO tënyezok 0
rokevaftozas -267 046 -263 929 -1% 3 117 t2IOzO évi eredmOny átvezetése
TOkevOltozOs
- nOvekedOsére hatO tënyezOk 0
- csOkkenOsOre halO tOnyezok: 3 369 3 117 -7% -252
IOrgyOvi eredmény 3 117 3 490 -12% 373
Tárgyévi eredmeny
- növekedésére ható tényezOk 5 212 5 119 -2% -94
- csökkenésére hatO tényezOk -2 095 -1 629 22% 466

5. oldal



—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—



SOS-GYERMEKFALU BARAIMNAK EGYESULETE

KIMUTATAS
a cél szerinti juilatãsokról (2017. ev)

E Ft-ban

2017-ben az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapitványa részére cél szerinti juffatásként átadott pénz/adomany
tekintettel arra, hogy 2008. január 1-töl az AlapItvány leff a szakmai munkãt vegzö intézmények fenntartOja az
Egyesuet helyeff.

6. oldal

. Osszeg VãltozãsJuttatas megnevezese ...... - MegjegyzesElozo evi Targyevi % EFt
Közhasznü tevékenyseg keretében nyt’ijtoff 1 302 1 081 -17% -221
- pénzbeI juttatások összesen 1 302 1 081 -17% -221

ebböl: adOköteles

adómentes 1 302 1 081 -17% -221
- természetbeni juttatások összesen 0 0

ebböl: adóköteles

adOmentes

KOzhaszn mükOdés költségei Osszesen 0 0 0
Továbbutalt támogatás összege 0 0 0
- ebböl pénzosszeg

eszközérték

Egyób 0 0 0
Osszesen: 1 302 7 081 -17% -221
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t
4 kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszerflsItett
ii eves beszámolója és kozhasznñsági mellékiet

PK-342tJj 2017. év

A szervezetet nyilvántartO bIrOság megnevezése:

01 iFovârosi Törvényszék I
Beküldö adatal (akinek az ugyfelkapujan keresztul a kérelem bekuldésre kerul)

Elotag Családi név EIsö utOnév Tovãbbi utOnevek
Viselt név: Gosztonyi IGãbor
Születési flV jGosztonyi Gábor

Anyja neve: Jobs I Imá1ia I
Születési ország neve: Magyarország

Szuletési telepulés neve: Budapest

Születési ideje: [19I515i—[1f—[I

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység föbb adatainak megjelenItese
(Elektronikus kitOltés esetén mãsolt - nem irható - rnezäk.)

Neve:

5OS-Gyerrnektau Barátainak Egyesulete

Nyilvãntartási szãm: []iI 0 ) 2 I o [jJ ) Tãrgyév: 2 0 ] aJJ
terjedeme: egész ev toredék ev LI CEDE —LIE —ELI EWE —ED —ED

döszak kezdete döszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papIr alapon nem kudhetö be! Nyomtatva: 2018.05.18 14.27.00



Jogi személy szervezeti egység székhelye:

[JHH[] TelepUlés: [
Kozterulet neve:

Házszám: LepcsOház: Emelet:

Nyilvantartãsi szám:
final szemé!v szen,ezeti eqvséq esetében: “Anyaszervezet’9

Bejegyzä határozat száma:
(Jogi szemely szen/ezeti egyseg esetéhen:
Jogi személlye nyllvanitO határozat száma)

Szenezet I Jogi szernély szervezeti egység adOszáma:

Szervezetl Joi személy szervezeti egyseg
képvls&OjeiieK neve:

Képviselö alãIrása:

Keltezés:

Budapest
-4

A kettôs könyvvitelt vezetô egyéb szervezet egyszerflsitett
eves beszámolója és kozhasznüsági mellékiet

2017. év

PK-342

A szervezetet nyilvántartO bIrOság megnevezése: Tãrgyev:

01 Fövárosi Törvényszék [2 1 ° I ‘1 7

terjedelme: egész év tbredék ev j F—HH — HH HHHH —Hr —HH
idöszak kezdete -

idöszakvége -

Válassza ki, hogy a beszãmoló fes käzhasznüsãgi mellekiet) az alãbbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység fszarmaztatottjogi személy)

Szervezet neve:

SOS-Gyermekialu Barátainak EgyesUlete

Szervezet székhelye:

IränyItoszám: Telepulés:
Budapest

Kozterulet neve: Kozteruletjellege:
Angyal utca

Házszám:
1-3 I Lepcsoház: I I Emelet: I AjtO:

Jogi személy szervezeti egység neve:

1 KozterUletjellege: I
I I

Ajtá: I

I I 1

[f1.{Ii.[6io[5{5t2[ ‘[8191 1 J’[I]

--

Ny.v.:2.2 A nyomtatvãny papIr alapon nem kUldhetö be! Nyomtatva: 2018.05.18 14.27.00



*C{ A kettôs könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszerflsItettj1J eves beszámolója és közhasznñsãgi mellékiet PK-3421J4 2017.
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

SOS-Gyetmektalu Barátainak Egyesutete

Az egyszerUsItett eves beszámolO merlege (‘Adatok ezer forintban.)

EIôzö év EIOzO év Tãrgyev
helyesbItése

ESZKOZOK (AKT1VAK)

A. Befektetefl eszkdzok 1 923 1 873
I. Immateriális javak 1 903 1 853
II. Tárgyi eszközok 20 20
W. Befektetett penzugyi eszkbzok

B. ForgóeszkozOk 15 996 19 535
I. Készletek

II. Kovetelések

iii. ErtékpapIrok

IV. Pénzeszkäzdk 15 996 19 535
C. Aktiv idObeli elhatárolások

ESZKOZOKOSSZESEN 17919 21408
FORRASOK (PASSZ1VAK)

D. Sajãttôke 17822 21312
I. Induló tOkeljegyzett tOke 281 751 281 751
II. TOkevãltozAs/eredmény -267 046 -263 929
III. Lekbtdtt tartalék

IV. Ertékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevekenysegbol
(kOzhasznü tevekenysegböl) 3 117 3 490

VI. Tárgyevi erdemény vãllalkozási tevekenységbOl

E. Céltartalékok

F. KOtelezettsegek 1 1
I. Hãtrasorolt kotelezettsëgek

II. Hosszu Iejáratü kOtelezettsegek

III. Rovid IejãratU kotelezettsegek 1 1
G. PasszIv idöbeli elhatãrolãsok 96 95

ZORRASOK OSSZESEN 17 919 21 408
Ny.v.:2.2 A nyomtatvãny papIr alapon nem küldhetö be! Nyomtatva: 2018.05.18 14.27.00



Ny.v.:2.2 A nyomtatvãny papIr alapon nem kuldhetö be! Nyomtatva: 2018.05.18 14.27.00
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I

A kettös könyvvitelt vezetô egyéb szervezet egyszerfisitett
jIj eves beszámolója és közhasznüsági mellékiet PK-342

jJ 2017. év

Szervezet I Jogi személy szervezeti egyseg neve:

[sos-GYermektalu Barátainak Egyesulete

Az egyszerüsItett eves beszárnoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevekenyseg Vãllalkozäsi tevekenység Osszesen

e!6z6 év eIOzö év targydv eläzO ev eI&ã év tárgyév eI6zO év elözä dv tárgyev

heiyesbItése he!yesbItése helyesbItese

1. ErtékesItés nettO árbevétele

2. Aktivált saját teljesItmények
értéke

3. Egyeb bevételek 5 212 5 119 5 212 5 119

ebböl:

-tagdIj 23 19 23 19

- alapItótOl kapott betizetés

-támogatãsok 5189 5100 5189 5100

ebböl: adományok

4. PenzOgyi mUveJetek
bevételei

A. Qsszes bevétel (1 +-2++4) 5 212 5 119 5 212 5 119

ebböl: kOzhasznü tevékenyseg
bevételei

5. AnyagjellegO rãfordItások 524 498 524 498

6. Személyi fellegu rãtordItások 191 191

ebböl: vezetO tisztsegviselok
juttatásai

7. Ertékcsökkenési leiras 78 50 78 50

8. Egyeb ráfordItások 1 302 1 081 1 302 1 081

Q Pnii0yi miiiIetk
rãfordItásai

B. Osszes tátorthtás
(5+6+7÷8+9) 2 095 1 629 2 095 1 629

ebbôl: kozhasznU tevekenyseg
rãfordItásai 2 095 1 629 2 095 1 629

C. Adózás eiötti eredmény
(A-B) 3 117 3 490 3 117 3 490

10. Adáfizetési kOtelezettseg

D. Tãrgyevi eredmeny (C-iD) 3 117 3 490 3 117 3 490



A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszerüsItett
eves beszámolója és közhasznñsági mellékiet

PK-342

f1J
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

[S OS-Gyerrnektalu Barátainak EgyesUlete

Az egyszerüsItett eves beszámoló ered ménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban)

Alaptevékenység f Vállalkozãsi tevékenyseg Osszesen

eIäzO év elôzö év tárgydv eiözö dv e(dzd dv targyev e(dzö dv eIOzd év tárgydvhelyesbItdse helyesbItese helyesbItése

TájékoztatO adatok

A. Kdzponti koltségvetési
tãmogatás

ebböl:
- normatIv tãmogatás

B. Helyl onkormãnyzati
kbltsegvetesi támogatãs

ebbOl:
- normatIv támogatás

C. Az EurOpai Uniá strukturális
alapjaiból, Iletve a KohéziOs
Alapbôl nyüjtott tãmogatás

D. Az Európai Unió koltség
vetésébOl vagy más ãllamtOl,
nemzetkOzi szervezettöl
származO tãmogatás

E. A személyi jovedelemadO
mehatãrozott részének az
adozô rendekezése szerinti tel
hasznãlásáról szOlO 1996. évi 1 081 1 154 1 081 1 154CXXVI.tarvény alapjãn átutalt
bsszeg

F. Kbzszolgãltatási bevétel

G. Adományok

KonyvvizsgalOi záradék
Az adatok kOnywizsgálattal ala vannak tãmasztva. Igen Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papIr alapon oem küldhetö be’ Nyomtatva: 2018.05.18 14.27.00



A kettôs könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszerflsItett
eves beszámolója és közhasznüsági mellékiet PK-342

IJJ 2017.év

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosItó adatai

1.1 Név: Szervezet

OS-Gyerrnektalu Barátainak Egyesulete

1.2 Székhe!y; Szervezet

IrányItOszãm: Telepulés:
Budapest

KäzterUlet neve:
Angyal

Kdzterulet jeHege: utca

Házszám:
1-3

Lépcsöhaz: Emelet: AjtO:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

12 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

HHtt
Közterulet neve: I KOzterület jellege:

________________

Házszám: Lépcsoház: Emelet: AjtO:

1.3 Bejegyzö I Jogi személlyé nyilvanItO határozat szãma: 14Jj].I6{o1515J2{ ‘[8191 1 ‘[f1
1.4 Nyilvántartási szám: (‘Anyaszervezet’) jjj — [J 5101 1 1 1
1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma: [[ _.{il _[1[

1.6 Szervezet I Jogi személy szervezeti egyseg .
-

kepviselojének neve: Gosztonyi Gabor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznti tevékenységek bemutatása

3. KözhasznU tevekenysegek bemutatása (tevekenységenkent)

3.1 Közhasznü tevekenység megnevezése: gyermekvedelmi szakellátas, otthont nyUjtO ellátás

3.2 KOZhaSZnÜ tevékenységhez kapcsolOdó közfeladat, jogszabályhely: Iszociaiis ellátás

___________________I

3.3 Közhasnti tevékenység cecsoportja: Iver szerinti családjukból kiemelt gyermekek,tiataiok I

3.4 Kozhaszni tevékenységbOl részesOlök létszáma: 364 I
3.5 Közhasznti tevekenyseg föbb eredményei:

Az egyesUlet az ajapszabaiyãban meghatározon céljainak megleJeloen adományokat gyujtott Ossze és I
adofl at az SOS-Gyermektalu Magyarországi AlapItványa számára, igy tevékenységének eredményei az I
alapitvny eredrnényeiben öitenek testec.

___

Ny.v.:2.2 A nyomtatvâny papIr alapon nem küldhetö be! Nyomtatva: 2018.05.18 14.27.00
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szUlök elvesztése, vagy egyéb oR mian vet szerinti családjukból átrneneii!eg vagy tartósan kiernelt

yermekvédelrni gondoskodés alatt áIIó gyerrnekek gondozása. oktatása nevelése, önálIO életkezdésre

‘ale felkészItése, anyagi témogatasa. lehetéleg vet szerinti családba vaIó visszakerulés elôsegitése. Az

gyesuIet az általa gyujtott támogatásokat cél szerinhi juflatásként átadja az SOS-Gyermektalu

1agyarországi AlapItványa részére, mivel az intézmények tenntartását 2008. január 01-tél az alapItvány

átja el.



A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszerflsItett
eves beszámolöja és közhasznüsági mellékiet

PK-342

2017. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

5OS-Gyermeklalu Barálainak Egyesulete

7. Közhaszn(i jogállás megállapItásához szükseges mutatOk (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Elözö év (1) TãrgyéV (2)

B. Eves összes bevétel
5 212 5 119

ebböl:

C. A személyi jovedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásárál szOló

1 081 1 1541996. évi CXXVI. torvény alapjãn átutalt osszeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. NormatIv támogatás

F. Az Európai UniO strukturális alapjaibOl, illetve
a KohéziOs AIapbOI nyijtott tãmogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)J 4 131 3 965
H. Osszes rátordItás (kiadás) 2 095 1 629
I. EbböI személyi jellegU rãfordItás 191

J. Közhasznü tevékenység ráfordItásai 2 095 1 629
K. Tárgyevi eredmény 3 117 3 490
L. A szervezet munkájában kOzremflködö közérdekt önkéntes
tevékenyséet vé9zô személyek száma
(a közérdekü onkentes tevekenységröl szólO 0 02005. évi LXXXVIII. tOrvénynek megfelelöen)

Eröforrás ellâtottsâg mutatOi Mutató teijesItése

Igen Nem
Ectv. 32. (4) a) [(81 +82)12 > 1.000000, - FtJ

Ectv. 32. (4) b) [ki ÷K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1÷12-A1-A2)/(H1÷H2)>=0,25]

Társadalmi tâmogatottság mutatOi Mutató teljesftése

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

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+]2)I(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 íö] Ej
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Az Uzleti évben végzett fôbb tevékenységek es programok bemutatãsa

Oz egyesulet kizãrólag az AlapItvány tárnogatását végezte 2017 év folyarnán, ezért belfbkh adornány gyiijtese és

taUáson kIvüi rnás érderii. programot nern végzett. Központi vagy onkormányzali támogatá nem kapott, nernzetkOzi

Lãmogatásban nem rszesUIt.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvãny papir a!apon ne m kufrihetô be! Nyomtatva: 2018.05.18 14.27.00
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ct> A kettos könyvvitelt vezetö egyéb szeTvezet egyszerüsItett

jjj eves beszámolója és közhasznüsági mellékiet PK-342

flj 2017.

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egység neve:

SOS-Gyerrn ektalu Barálainak FgyesUIete

Tãmogatási program elnevezése: Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi AlapItványãnak anyagi és szakmai tãmogatãsa

TámogatO megnevezése: Egyeni és céges adományozOk

kozponti koltsegvetes

Onkormányzati koltségvetés II
Támogatás forrása:

nemzetközi torrás

mãs gazdãlkodO

Támogatás idãtartama: 2017.01-12 ho

Támogatási osszeg: 5 116 613

- ebbOl a targyevre jutO bsszeg:

- tárgyévben telhasznált osszeg: 1 629 433

- tárgyévben folyösItott Osszeg: 1 629 433

Támogatás tIpusa: visszatérItendö vissza nem térItendö

Tárgyevben felhasznáft osszeg részletezése jogcfmenkent:

Szemelyi

Dologi 1 629 433

Felhalmozási

Ôsszesen: 1629433

Tãmogatãs tárgyévi felhasználãsának szOveges bemutatása:

lA017 év saran felhasznáit 1629 eFt-bóI az alaphtvãnynak pénzátadãs 1081 eFt, a konywizsgálati dIj 191 eFt,

kzörs, !ank!aI!søg 6 ‘jy4h kñI;q4k 2-’7 et.



kettös konyvvitelt vezetô egyéb szervezet egyszerüsItett

iI eves beszámolója és közhasznñsági melléklet PK...342

IJ 2017.
Szervezet I Jogi személy szervezeti egyseg neve:

OS-Gyermektalu Baráiainak EgyesUlete

Csatolt mellékietek

PK-342-O1 Konyvvizsgólëi jetentés Mellékiet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szoveges beszdmolO Mefléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzökonyv Meltéklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK342-O4 Jetenléti iv Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazds Metléklet csatotva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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