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Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete közgyűlésének

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete (továbbiakban "az Egyesület") mellékelt 2014 . évi
egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsítettéves beszámoló a 2014. december 31
i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 11.433 E Ft, a tárgyévi
eredményalaptevékenységből 6.739 E Ft veszteség, a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből O E Ft - ,
és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó
elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelössége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős ennek az egyszerűsített éves beszámolónak a magyar számvitel i törvényben foglaltakkal
összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelössége

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
rnentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szerepl ő ö sszegekr ő l 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 megfelelőségénekés a
vezetés által készített számviteli becslések ésszerűs égének. valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó
prezentálásának értékelését.

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

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az SOS-Gyermekfalu
Barátainak Egyesülete 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 Hungária Kft.. a Hungarian limited liabilitycompanyanda member firm of
the KPMG netwcrk of independent member firmsafflliatedwith KPMG International
Cooperative I"KPMG International"}, il Swisseraítv
Companyregistration: Budapest.Fővárosi Törvényszék Cégblr6sága. no:01·09 ·063183



A közhasznúsági mellékletröl készült jelentés

Bevezetés

Elvégeztük az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete (továbbiakban "az Egyesület") 2014. évi közhasznúsági
mellékletének átvilágítását. A közhasznúsági mellékletnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséröl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak (továbbiakban
.Előírás") szerinti elkészítése az Egyesület vezetésének felelössége. A mi felelösségünk, hogy jelentést adjunk a
közhasznúsági mellékletröl az elvégzett átvilágítás alapján.

Az átvilágítás hatákore

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 elsösorban a pénzügyi és számviteli
ügyekért felelös személyektöl történö információkérésböl, valamint elemzö 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 jelentös ügyröl tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg
azonosítanánk. Ennek megfelelöen nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt a közhasznúsági mellékletröl.

Kovetkertetés

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

Budapest, 2015. május 12.

KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202

~1\f.: L--
Igazgató
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 006065
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This is an English translation of the Independent Auditors' Report on the 2014 tatutory Sirnplified Annual Report and Public
Benetit Status Report of SOS·Gyermekfalu Barátainak Egyesülete issued in Hungarian. If there are any differences, the
Hungarian language original prevails.This translation hasbeen prepared solely for the information of theshareholders ofSOS,
Gyermekfalu Barátainak Egyesülete and must not be distributed to any otherparty.

Independent Auditor's Report

To the general meeting of SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete

Report on the Simplified Annual Report

We have audited the accompanying 2ü 14 simplitied annual report of SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülele
(hereinafter referred to as "the Cornpany"), which comprise the balance sheet as of 31 December 2ü 14, which
shows total assels of THUF 11,433 and retained non-profit activity lass for the year of THUF 6,739, and retained
business result for the year ofTHUF Ü, and the income staternent for the year then ended, and supplementary notes,
comprising a summary of significani accounting policies and other explanatory information.

Management 's Responsibility for the Simplified Annual 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 enable the preparation of a sirnplified 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 Audiling and applicable laws and regulatiens in
Hungary. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the sirnplified 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 risk
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 simplified
annual report in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, 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 accounling 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 sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

Opinion

In our opinion, the sirnplified annual report gives a true and fair view of the financial position and financial
performance as of 31 December 2ü14 of SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete, and the result of its operations
for the year then ended in accordance with the provisions of the Act on Accounting.

KPMG Hungaria Kft • lJ Hungarian limited liability company and a member I rm of
the KPMG network of independent member firms atf ated w th KPMG Internat ona
Cooperative ("KPMG International"l. a Swiss entity
Company registration: Budapest. Pövéros! TörvényszékCégbrrósága no 01 09063183



Report on the Public Benefit Status Report

lntroduction

We have reviewed the public benefit status report of SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete (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 Benefit
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 ofReview

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 signiticant matters which would possibly have been identified during an audit. Accordingly, we do
not express an audit opinion on the public benefit status report.

Conclusion

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

Budapest, 12 May 2015

KPMG Hungária Kft.
Registration number: 000202

Attila Juhász
Director
Professional Accountant
Registration number: 006065
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Staaszukar számjel

SOS-GYERMEKFALU BARÁTAINAK EGYESÜLETE
2014. DECEMBER 31.

MERLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer h -ban adatok CZCl Ft ban

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök (02.-04 sarok) 2280 2108
2. I. IMMATERlALIS JAVAK 2054 2004
3. II . TARGYl ESZKOZOK 226 104
4. III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK O O
5. B. Forgóeszköz ök (6-9. sarok) 15987 9325
6. I. KESZLETEK O O
7. II. KÖVETELESEK O O
8. III . ERTEKPAPIROK O O
9. IV. PENZESZKOZOK 15987 93?5

10. C. AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK U U
11. ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 18267 11433
12. C. Saját töke (U.- lb.sarok) 1M U76 11337
13. l. J!~A.7rLn11 iUKh 281 751 281 751
14. ll. 1 Ul'..n"ALI U Zu-\::ijl-o l? 1/\ 11-01\.1 Y -272 287 263675
15. Ul. nK1 l-i, .A l?' 'A .. ~ O O
16. lV .LEKU"1U11 ~ I-iK O O
17. V.TAKGYEVll".KI". I r K~"':J-L I::iZN U 1C VCl'..nN r . 8612 -6 739
18. VI. TAKGYcV11."~I." 1/\ I 1-0 1\.1 Y V.\LLA K A, TEVEKENr O O
19. E. Céltartalékole O O
20. F. Kötelezettségek (20.- 21.sorok) O O
21 r. H lSS'/ LEJ' u'-' iI'U K 'H " " 1:,cl.>cK O O
22. 11. KUVIU " .A K A 1 U KU 1cLI:'.L.c 1 1:'I:'.l:sJ~K O O
23. III. HATRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK O O
24. G. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK 191 96
25, FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 18267 11433

Keltezés: Budapest, 2015. május 12.

PH.

SOS Gyermekfalu
Barátainak Egyesülete

1094 Budapest, Angyal u. 1-3



III 91 31 21 ! /21 21 81 81 71 91 OI 5 I 21 91 OI 1 I
Statisztikar számjel

SOS-GYERMEKFALU BARÁTAINAK EGYESÜLETE
2014. DECEMBER 31.

EREDMÉNYLEVEZETÉS

adatok ezer Ft -ban adatok ezer Ft ban

A tétel megnevezése Előző év Tárgvév
l. A. Osszes közhasznú tevékenység bevétele 11 748 5770
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 11 737 5 735
~ a) atapnotot O
---:\, b) közpcnti kötseqvetésböl O
s: c) helYI önkormányzattol O
~ d) egyéb 11 737 5735
~ 2. Pályazall uton elnyert tamogatas O O
tg: 3. Közhasznu teve kenysegbolszarmazo bevétel O O
~ 4. Taqdljbő l szarmaz ó bevetei 2 25
~ b. I::gyeo nevetet 9 10

Il. .ts.1vauarxozasr teveKenyseg bevétele O O
12. ''''', 1 ceve I CL. \ATC} II 7L 5 U
13. u' ll'\oznasznu tevexenyseq rarcronasar I 31 12 ;(19
14 , IAnyagjellegu ratorouasat 7 .oo

115. 2 SzemelYI jeuequ rarorcuasox O
~ 3 Ertekcso kkenesl lelras 183 172
"17. 4 Egye b rarortntaso x
18. 5 PénzugYI muve tetex rarorenasar O O
19. li HenOKlVUII rarorouasox 2218 11 737

20. c.1 vauarxozast tevexenyseq rarorouasar (
21. , 'Anyagjellegu rarorenasar l

22. 2 Szem élyi je llegu ratorottások O
II 3 Ert ékcs ökken ési lelras O
24- 4 Egye b ratordl tások O O
25. 5 PénzugYI mnve tetek ratordltasat ( O
26. li Henol\lvulI rarorouasox O O

27. F. OSSZES RAFORDITAS (D+E) 3136 12509
28. Ilj . Aoozas eiotn vanetkozasi ereameny ll::l-I::) l U

29- H. AdOTIzeteSI xoterezeuseq
30 I. I A"U T eVI r \U-nl U [)
31 1.1. I A"U T eVI ,__, T \A-UI Mó12 -6739

Keltezés' Budapest, 2015. május 12.

PH

SOS Gyermekfalu
Barátainak Egyesülete

1094 Budapest, Angyal u. 1-3
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Statisztikai sz ámjel

SOS-GYERMEKFALU BARÁTAINAK EGYESÜLETE
2014. DECEMBER 31.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Táravev
37. A. l~enzu2"Yl1e~ rendezett szemetyr jellegű ralorditasok O
38. 1. B érk öltség O
39. ebbol: - rn eg bíz ási díjak O
40. -uszteletdnak U
41 2. Szemelvr iellegű egyeb kinzetesek O
42. J. Berj árulékok O
43. ti. A szervezet altal nyujtott tamogatasok (pénzügyileg rendezett) O
44. ebbol: A Karm. Kend. 'l őpar.Iö) bekezdese szennt kotelezettségként O O

Keltezés: Budapest, 2015. május 12.

PH.

SOS Gyermekfalu
Jarátainak Egyesülete

1094 Rudapest, Angyal u. 1-3



Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete 2014. évi
kiegészítő rnelléklete

A kiegészítő melléklet az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete (továbbiakban:
Egyesület) vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza, valamint a törvény által
előírt kötelező elemeket (költségvetési támogatás felhasználása, vagyon felhasználása,
cél szerinti juttatások, kapott támogatások, vezető tisztségviselők javadalmazása,
eszközök nyilvántartási értékének változásai) táblázatos formában.

I. Az Egyesület céljai, tevékenységi köre

Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) közhasznú
társadalmi szervezetként működik, politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól
támogatást nem kap , és azoknak támogatást nem nyújt. Működésében a Magyar
Köztársaság törvényei, valamint az SOS Kinderdorf International sztenderdjei az
irányadóak.

Az Egyesület céljai az előző évekhez képest változatlanok, ugyanakkor tevékenységi
köre 2008 év folyamán megváltozott.

Az Egyesület továbbra is alapcéljának tekinti a szülők elvesztése vagy egyéb ok miatt
vérszerinti családjukból átmenetileg, vagy tartósan kiemelt, gyennekvédelmi
gondoskodás alatt álló gyermekek családi jellegű gondozását, oktatását, nevelését,
önálló életkezdésre való felkészítését és anyagi támogatását, lehetőség szerint a
vérszerinti családba való visszakerülés elősegítését.

Ugyanakkor cél szerinti tevékenységét - otthont nyújtó ellátást biztosító hivatásos
nevelőszülői hálózatok és ifjúsági lakásotthonok fenntartása - 2008. január l-től átadta
az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (továbbiakban: Alapítvány) részére.
Az Alapítvány a fenntartásába átvett intézményeket változatlan formában működteti

tovább. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány 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, az Egyesület céljaival megegyezően a vérszerinti családjukat
nélkülözni kényszerülő gyerekek számára hosszú távú, családias elhelyezést biztosít a
gyermekfalvak családi házaiban és ifjúsági lakásotthonokban, azért, hogy a
létesítményekben nevelkedő gyermekek és fiatalok képességeiknek, lehetőségeiknek

megfelelően önálló, önmagukért felelős, a társadalomba beilleszkedni tudó felnőttekké

váljanak.

Az Egyesület az Alapítvány és az általa fenntartott intézmények működésének

biztosítása céljából az év során befolyt bevételeit cél szerinti juttatásként átadja az
Alapítvány részére. Az Egyesület a tárgyév során pénzbeli támogatásokat gyűjtött az



Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete 2014. évi
kiegészítő mellékIete

Alapítvány céljai és feladatai megvalósításához. Továbbra IS figyelemmel kíséri és
támogatja a létesítmények szakmai működését.

II. Az Egyesület székhelye, szervei és vezető tisztségviselői

Az Egyesület székhelye: 1094 Budapest, Angyal u.I-3.
Az Egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés. Az Egyesületet vezető illetve ellenőrző

szervek: a közgyűlés, a vezetőség, és az ellenőrző bizottság.
Az Egyesület vezető tisztségviselője az elnök, az elnökhelyettes, az ellenőrző bizottság
elnöke, a vezetőség tagjai és póttagjai, illetve az ellenőrző bizottság tagjai és póttagjai.
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2014 során munkabért nem kaptak. tisztségüket
társadalmi munkában végezték.
Az Egyesületnek nincsenek alkalmazottai, miután 2008. január l-től kezdődően

valamennyi munkatársat munkajogi jogutódlással az Alapítvány átvette.
Az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének szabályszerűségéért az elnök a
közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználását és
szabályszerűségét minden évben független könyvvizsgálóval ellenőrizteti, a
könyvvizsgálatról szóló jelentést az Egyesület a közgyűlésnek mutatja be. Az
Egyesület nem haszonelvű szervezet, bevételeit kizárólag közhasznú céljai
megvalósításához használja fel, befektetési tevékenységet nem folytat. A pénzügyi év
január 1.-től december 31.-ig tart. Az Egyesület köteles éves beszámolójával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést is készíteni.

III. A beszámolót érintő főbb számviteli rendelkezések

• Az Egyesület a 224/2000. (XII. 19.) Korm.rendelet 4. számú mellékiete "Az
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 Egyesület a 224/2000. (XII . 19.) Karm.rendelet 5. számú mellékiete "A
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt

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

• Az Egyesület az új Civil törvény (2011. évi CLXXV. és 2011. évi CLXXXI.)
előírásait figyelembe véve vezeti nyilvántartásait és készíti el beszámolóját
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Az SOS-Gyennekfalu Barátainak Egyesülete 2014. évi
kiegészítő melléklete

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

• Az Egyesületnél jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a
különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti éve t érintően (évenként külön
külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő

értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérlegfőösszeg

2%-át.

IV. Az Egyesület könyvvizsgálója

Könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft., cégjegyzékszám: Cg.O 1-09-063183
Könyvvizsgáló személye: Juhász Attila, könyvvizsgálói igazolványszáma: 006065

V. A beszámolót készítette

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

VI. Az Egyesület 2014. évi beszámolójához kapcsolódó kiegészítések, a
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése

Az Egyesület 2014 év folyamán 6.739,- ezer Forint közhasznú eredményt
(veszteséget) realizált. Az előző évhez hasonlóan vállalkozási tevékenységből

eredményt most sem ért el. A tárgy időszak elért eredményét az alábbi tételek
befolyásolták:

Bevételek összesen 5 770,- ezer Forint, ebből:

• Nemzetközi szervezettől nem kapott támogatást.
• Állami normatív hozzájárulásban a fentiekben részletezett okok miatt már nem

részesült.
• SZJA l % (az adózó rendelkezése szerint): l 103,- ezer Forint
• Helyi adományszerzési tevékenységből befolyt bevétel: 4 632 ,- ezer Forint
• Helyi pályázatokból vagy tárgyi eszköz eladásból bevétele nem volt.
• Tagdíj címén 25,- ezer Forintot fizettek be
• Bankkamatból 10,- ezer Forint bevétele származott
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Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete 2014. évi
kiegészítő melléklete

Kiadások összesen 12 509,- ezer Forint, ebből:

• Pénzátadás Alapítványnak cél szerinti juttatásként: 11 737,- ezer Forint
• Könyvvizsgálat díja (2014 évi audit): 193,- ezer Forint
• Egyéb kiadások (értékcsökkenés, bankköltség, utazási költségek) 579,- ezer

Forint

Az Egyesület a már meglevő eszközein kívül nem tett szert további tárgyi eszközökre,
készletekre és értékpapírokra, követelései és kötelezettségei nem keletkeztek.
Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet a székhelyen előre

egyeztetett módon, az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfőbb adatait
interneten (www.sos.hu) keresztül teszi közzé és letétbe helyezi az Országos Bírósági
Hivatalnál.

Mellékletek:

l. sz. melléklet: 224/2000 kormányrendelet 4. és 5. számú mellékletének
megfelelő mérleg és eredménykimutatás

Budapest, 2015. május 12.

,

Gosztonyi Gá r
elnök

SOS Gyermekfalu
Barátainak Egyesülete

1094 Budapest, Angyal u. 1-3
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SOS·GYERMEKFALU BARÁTAINAK EGYESÜLETE

KIMUTATÁS
a 2014. évi költségvetési támogatás felhasználásár61

EFt ban
Támogatást nyújtó neve, Támogatás Felhasználás Felhasznalas összege Atvilel Elszámolás

támollatás forrása Időpontja Osszege célla Előző évi Tárgyévi összege határideJo

Tilrgyevi felhasznalils összesen: O O O O

Az SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesületea 2014 év folyamán költségvetési támogatásban nem részesült, állami normativhozzájárulástncm Igényelt

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásár61 (2014.év)

EFt·ban

Megnevezés Előző évi Tárgyévi Vállozás
Megjegyzés

összen összen % EFt
Sajaltőke (összesen) 18078 11337 -37% -6739
Indulo töke 281751 281751 0% O Incsen vauozas a Jegyzen oxeoen

Induló tőke

- növekedésére haló tényezők O
- csőkkenésére haló tényezők O
Tőkevilltozás · 272 287 -263675 -3% 8612 Ieiozo eVIereameny atveze ese

Tökevilltozás
- növekedésére haló lényezők O
- csökkenésére ható tényezők : 5635 8612 53% 2977
Tilrgyévi eredmény 8612 -6739 176% -15351
Tilrgyévi eredmény
- növekedésére ható tényezők 11748 5770 -51% ·5978
- csökkenésére ható tényez6k -3137 -12509 -299% -9372

5. oldal



SOS-GYERMEKFALU BARÁTAINAK EGYESÜLETE

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról (2014. év)

EH-ban

Juttatás megnevezése
Osszeg Változás

Megjegyzés
Elozo evi TargyevI % EH

Közhasznu tevékenység keretében nyújtott 2218 11 737 429% 9519
- pénzbeli juttatások összesen 2218 11 737 429% 9519
ebből: adóköteles

adómentes 2218 11 737 429% 9519
- természetbeni juttatások összesen O O
ebből: adóköteles

adómentes
Közhasznú működés költségei összesen O O O
Továbbutalt támogatás összege O O O
- ebből pénzösszeg

eszközérték
Egyéb O O O
'Osszesen: 2218 11737 429% 9519

2014-ben az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapitványa részére cél szerinti juttatásként átadott pénz/adomány
tekintettel arra. hogy 2008. január t-től az Alapítvány lett a gyermekellátást végző intézmények fenntartója az
Egyesület helyett .
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SOS-GYERMEKFALU BARÁTAINAK EGYESÜLETE

KIMUTATÁS
a 2014 évi kapott támogatásokról

EFt-ban

Támogató megnevezése Támogatott cél
Támogatás összege Változás

Előző évi Tárgyévi % EFt
1. Központi költségvetési szerv O O O
2. Elkülönflett állami pénzalap O
3. Helyi önkormányzat O
4. Kisebbségi települési önkormányzat O
5. Települési önkormányzatok társulása O
6. Mindezek (1.-5.-ig felsoroltak) szervei O
7. Magánszemély müködés 9609 4632 -52% -4977
8. Egyéni vállalkozó O
9. Jogi személyiségű gazdasági társaság működés 195 -100% -195
10. Jogi személyiség nélküli társaság O
11. Közhasznú szervezet O
12. KOlföldi magánszemély O
13. KOIföldi szervezet O
14. Szja 1"Io-a (NAV) működés 1933 1 103 -43% -830
15. Továbbutalási céllal kapott támogatás O
16. Egyéb működés 11 35 219% 24
17. Kapott támogatás összesen: 11 748 5770 -50,9% -5978

Az Egyesület SZJA 1% felajánlásban részesült 2014 évben, amely nagyságrendileg alacsonyabb bevétel volt az előző évhez
képest, hiszen 2009 évtől kezdődően már az Alapítvány is jogosult volt SZJA 1% felajánlásokat fogadni. Az egyéb
adománygyüjtési kampányok szintén az Alapítvány nevében készültek, Igya bevételek jelentős része az Alapitványnál
jelentkezik. Ugyanakkor az Egyesület részére is folyt be támogatás az Alapítvány kampányának eredményeként, annak
ellenére, hogy a támogatók figyeimét felhívtuk arra, hogya támogatásokat az Egyesület helyett már az Alapítvány gyüjti.

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról (2014. év)

EFt-ban

Juttatás megnevezése
Juttatás összege Eltérés

Előző évi Tárgyévi % EFt
Cél szerinti szolgáltatások értéke O O O
Természetbeni juttatások O O O
- sZJa mentes O
- szja köteles O
Értékpaplr Juttatások O O O
Munkaberek O O O
Tiszteletdíjak, megbízás i díjak O O O
Költségtérítések O 33 -33
Adott kölcsönök összege O O O
- ebböl kamatmentes kölcsönök O
Egyéb juttatások O O O
Osszesen: O 33 -33

2014-ben a vezető tisztségviselők tisztségüket társadalmi munkában végezték.
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Tárgyi eszköz mozgástábla 2014. év

SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete

eFt-ban

Immat.javak
Föld, telek
Ingatlanok
Gépek,szerszámok
Bútorok
Osszesen:

Bruttó érték
nyitó növekedés csökkenés záró

2520 2520
20 20

O O O O
721 721
279 279

3540 O O 3540

8. oldal

Ertékcsökkenés
nyitó növekedés csökkenés záró

465 50 O 515
O O O
O O O O

627 94 721
168 28 196

1 260 172 O 1432

osztonyi Gábor
elnök

Nettó érték
nyitó záró

2055 2005
20 20

O O
94 O

111 83
2280 2108
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