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Fuggetlen konyvvizsgal6i jelentes
A SOS-Gyermekfalu Baratainak EgyesOlete K6zgyUlesenek reszere
Velemeny

ElvegeztUk a SOS-Gyermekfalu Baratainak Egyesulete (tovabbiakban ,,az EgyesOlet") 2016. evi
egyszerusftett eves beszamol6janak a k6nyvvizsgalatat, amely egyszerusftett eves beszamol6 a
2016. december 31-i fordul6napra elkeszftett merlegb61 - melyben az eszk6z6k es forrasok
egyez6 vegosszege 17.919 E Ft, a targyevi eredmeny alaptevekenysegb61 3.117 E Ft nyereseg, a
targyevi eredmeny vallalkozasi tevekenysegb61 o E Ft - , es az ezen idoponttal vegz6d6 evre
vonatkoz6 eredmenykimutatasb61, valamint a szamviteli politika meghataroz6 elemeit es az egyeb
magyaraz6 informaci6kat tartalmaz6 kiegeszft6 mellekletb61 all.
Velemenyunk szerint a mellekelt egyszerusftett eves beszamol6 megbfzhat6 es val6s kepet ad az
EgyesOlet 2016. december 31-en fennall6 vagyoni es penzugyi helyzeter61, valamint az ezen
idoponttal vegz6d6 evre vonatkoz6 j6vedelmi helyzeter61 a Magyarorszagon hatalyos, a
szamvitelr61sz6162000. evi C. torvennyel 6sszhangban (a tovabbiakban ,,szamviteli t6rveny").
Velemeny alapja

K6nyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti K6nyvvizsgalati Standardokkal es a k6nyvvizsgalatra
vonatkoz6 - Magyarorszagon hatalyos - torvenyekkel es egyeb jogszabalyokkal 6sszhangban
hajtottuk veg re. Ezen standardok ertelmeben fennall6 felel6ssegeink b6vebb lefrasat jelentesunk
,,A k6nyvvizsgal6nak az egyszerusftett eves beszamol6 konyvvizsgalataert val6 felelossegei"
szakasza tartalmazza. FOggetlenek vagyunk az EgyesOlett61 az egyszerusftett eves beszamol6
altalunk vegzett konyvvizsgalata szempontjab61 a Magyarorszagon hatalyos etikai
k6vetelmenyekkel 6sszhangban, es eleget tettunk egyeb etikai felel6ssegeinknek ezekkel a
k6vetelmenyekkel 6sszhangban. Meggy6z6des0nk, hogy az altalunk megszerzett konyvvizsgalati
bizonyftek elegend6 es megfelel6 ahhoz, hogy megalapozza velemenyunket.
Egyeb informaci6k

A vezetes felelos az egyeb informaci6kert. Az egyeb informaci6k az Egyesulet 2016. evi
kozhasznusagi mellekleteben foglalt informaci6kb61 allnak, de nem tartalmazzak az egyszerusftett
eves beszamol6t es az azokra vonatkoz6 konyvvizsgal6i jelentesunket.
Az egyszerusftett eves beszamol6ra vonatkoz6 velemenyunk nem vonatkozik az egyeb
informaci6kra es azokra vonatkoz6an nem bocsatunk ki semmilyen formaju bizonyossagot nyujt6
kovetkeztetest.
Az egyszerusftett eves beszamol6 altalunk vegzett konyvvizsgalataval kapcsolatban a mi
felelossegunk az egyeb informaci6k atolvasasa es ennek soran annak merlegelese, hogy az egyeb
informaci6k lenyegesen ellentmondanak-e az egyszerusftett eves beszamol6nak, vagy a
k6nyvvizsgalat soran szerzett ismereteinknek, vagy egyebkent ugy tUnik-e, hogy azok lenyeges
hibas allftast tartalmaznak.
Haaz elvegzett munkank alapjan arra a kovetkeztetesre jutunk, hogy az egyeb informaci6k
lenyeges hibas allftast tartalmaznak, kotelessegunk ezt a tenyt jelenteni. Ebben a tekintetben nines
jelenteni val6nk.
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A vezetes es az iranyftassal megbfzott szemelyek felel6ssegei az egyszerusftett eves
beszamot6ert
A vezetes felel6s az egyszerusftett eves beszamol6nak a szamviteli torvennyel osszhangban
t6rten6 elkeszfteseert es val6s bemutatasaert, valamint az olyan bels6 kontrollert, amelyet a
vezetes szuksegesnek tart ahhoz, hogy lehet6ve valjon az akar csalasb61, akar hibab61 ered6
lenyeges hibas allftast61 mentes egyszerusftett eves beszamol6 elkeszitese.
Az egyszerusftett eves beszamol6 elkeszftese soran a vezetes felel6s az Egyesulet vallalkozas
folytatasara val6 kepessegenek felmereseert, a vallalkozas folytatasaval kapcsolatos kerdeseknek
az adott helyzetnek megfelel6 kozzeteteleert, valamint - kiveve, ha a vezetesnek szandekaban all
megszuntetni az EgyesOlet vagy beszuntetni az Ozletszeru tevekenyseget, vagy amikor nem all
e16tte ezen kfvOI mas realis lehet6seg - a vallalkozas folytatasanak elven alapul6 szamvitel
alkalmazasaert.
Az iranyftassal megbfzott szemelyek felel6sek az EgyesOlet penzOgyi beszamolasi folyamatanak
felOgyeleteert.
A k6nyvvizsga/6nak az egyszerusftett eves beszamo/6 k6nyvvizsgalataert va/6 felel6ssegei
Celunk kell6 bizonyossagot szerezni arr61, hogy az egyszerusftett eves beszamol6 egesze nem
tartalmaz akar csalasb61, akar hibab61 ered6 lenyeges hibas allftast, valamint a velemenyOnket
tartalmaz6 k6nyvvizsgal6i jelentest bocsatani ki. A kell6 bizonyossag magas foku bizonyossag, de
nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal es a konyvvizsgalatra
vonatkoz6 - Magyarorszagon hatalyos - torvenyekkel es egyeb jogszabalyokkal osszhangban
elvegzett konyvvizsgalat mindig feltarja a letez6 lenyeges hibas allftast. A hibas allftasok
eredhetnek csalasb61 vagy hibab61, es lenyegesnek min6s01nek, ha onmagukban vagy egyOttesen
esszeru varakozasok alapjan befolyasolhatjak a felhasznal6k adott egyszerusftett eves beszamol6
alapjan meghozott gazdasagi donteseit.
A Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal es a konyvvizsgalatra vonatkoz6 Magyarorszagon hatalyos - torvenyekkel es egyeb jogszabalyokkal osszhangban elvegzett
konyvvizsgalat reszekent szakmai megftelest alkalmazunk es szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a konyvvizsgalat egesze soran. Emellett:
• Azonosftjuk es felbecsOljOk az egyszerusftett eves beszamol6 akar csalasb61, akar hibab61 ered6
lenyeges hibas allftasainak kockazatait, az ezekre a kockazatokra reagal6 konyvvizsgalati
eljarasokat alakftunk ki es hajtunk vegre, valamint a velemenyOnk megalapozasahoz elegend6 es
megfelel6 konyvvizsgalati bizonyftekot szerzunk. A csalasb61 ered6 lenyeges hibas allftas fel nem
tarasanak kockazata nagyobb, mint a hibab61 ered6e, mivel a csalas magaban foglalhat
osszejatszast, hamisftast, szandekos kihagyasokat, teves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll
felOI frasat.
• MegismerjOk a konyvvizsgalat szempontjab61 relevans bels6 kontrollt annak erdekeben, hogy
olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzunk meg, amelyek az adott korulmenyek kozott
megfelel6ek, de nem azert, hogy az EgyesOlet bels6 kontrolljanak hatekonysagara vonatkoz6an
velemenyt nyilvanftsunk.
• Ertekeljuk a vezetes altal alkalmazott szamviteli politikak megfelel6seget es a vezetes altal
keszftett szamviteli becslesek es kapcsol6d6 kozzetetelek esszeruseget.
• Kovetkeztetest vonunk le arr61, helyenval6-e a vezetes reszer61 a vallalkozas folytatasanak elven
alapul6 szamvitel alkalmazasa, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonyftek alapjan arr61,
fennall-e lenyeges bizonytalansag olyan esemenyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s ketseget vethetnek fel az EgyesOlet vallalkozas folytatasara val6 kepessegevel
kapcsolatban. Amennyiben azt a kovetkeztetest vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn,
k6nyvvizsgal6i jelentesunkben fel kell hfvnunk a figyelmet az egyszerusftett eves beszamol6ban
lev6 kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy, amennyiben az ilyen kozzetetelek nem megfelel6ek,
min6sften0nk kell velemenyOnket. Kovetkezteteseink a k6nyvvizsgal6i jelentesunk datumaig
megszerzett konywizsgalati bizonyftekon alapulnak. J6v6beli esemenyek vagy feltetelek azonban
okozhatjak azt, hogy az Egyesulet nem tudja a vallalkozast folytatni.

• ErtekeljOk az egyszerusftett eves beszamol6, beleertve a kbzzeteteleket is, atfog6 prezentalasat,
felepfteset es tartalmat, valamint azt, hogy az egyszerusftett eves beszamol6 a val6s bemutatast
megval6sft6 m6don mutatja-e be a mbgbttes Ogyleteket es esemenyeket.
Kommunikaljuk az iranyftassal megbfzott szemelyek fele - egyeb kerdesek mellett - a
kbnyvvizsgalat tervezett hat6kbret es Otemezeset, a kbnyvvizsgalat jelent6s megallapftasait,
beleertve a bels6 kontrollnak a kbnyvvizsgalatunk saran altalunk azonosftott jelent6s hianyossagait
is.
Budapest, 2017. majus 26.
KPMG Hungaria Kft.
Nyilvantartasi szam: 000202
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SOS-GYERMEKFALU BARATAINAK EGYESULETE
2016. DECEMBER 31.
MERLEG
MERLEG Eszkozok (aktivak)
adatok ezer Ft-ban

Elozo ev

A tctcl mcgncvczcsc
1. A. Bcfektctett eszkoziik (02.-04 sorok)
2. I. HvrMATERIALISJA\'AK
3. II. TAAGYI ESZKOZOK

4. III. BEFEKTETETT PENZUG'll ESZKOZOK
5. B. Forg6eszkiizok (6-9. sorok)
6.

I. KESZLETEK

7. II. KOVETELESEK
8. III. ERTEKPAPiROK
9. IV. PENZESZKOZOK
10. C. AKriv ID6BELI ELHAT.AROl..AsOK

11. ESZKOZOK (AKrivAK) 0SSZESEN (1.+5.+10. sor)
12.
13.

C. Sajat tlike (12.- 16.sorok)
I. JEGYZETT TOKE

14. II. TO KEV ALToZAS/EREDMENY
15. III. EREDMENYTARTALEK
16. IV.LEKOTO'lT TARTALEK
17. V.TARGYEVI EREDMENY KOZHJ\SZNU TEVEKENYSEGBOL
18. VI. TARGYEVI EREDl\·IENY vALLALKOZAsr TEVEKENYSEGBOL
19. E. Ccltartalekok
20. F. Kiitelezettsegek (20.- 21.sorok)
21. I. HOSSZU LEJAR.ATU KOTELEZETTSEGEK
22. II. ROVID LEJAR.ATU KOTELEZETTSEGEK
23. III.

HATRASOROLT KOTELEZETTSEG EK

24. G. PASSZiv ID6BELI ELHATARoLAsoK
25. FORRAsOK (PASSZivAK) OSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor)

Keltezes:

Budapest, 2017. majus 26.

Pll.

SOS Gyermekfalu
Baratainak EgyesUlete
1094 Budapest, Angyal u. 1-~

2 029
1 953
76
0
12 892
0
0
0
12 892
0
14921
14 705
281 751
-270 414
0
0
3 368
0
0
25
0
25
0
191
14 921

Targyev
1923
1 903
20
0
15 996
0
0
0
15 996
0
17 919
17 822
281 751
-267 046
0
0
3 117
0
0
1
0
1
0
96
17 919
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SOS-GYERMEKFALU BARATAINAK EGYESULETE
2016. DECEMBER 31.
EREDMENYLEVEZETES

adatok ezer Ft-ban

Elozo ev

A tetel megnevezese
1.

A. IOsszes kClzhasznu tevekenyseg bevetele

6 807

5 212

2.

1. K15zhasznu celu muk15desre kapott tamogatas

5 493
0

5188
0

t-

3.

-

a) alapft6t61
b) l<15zponti"k15tsegvetesol51
c) helyi 15nkormanyzatt61
d) egyeb
Palyazati uton elnyert tamogatas
K15zhasznu tevekenysegbl51 szarmaz6 bevetel
Tagdijb61 szarmaz6 bevetel
Egyeb bevetel

-o

- o

0
5 493
1 287
0
21
6

0
5 188
0
0
23
1

0
6 807
3 439

0
5 212
2095

21.

544
1 714
78
0
0
1103
0
0

22.

0

0
0
0

524
191
78
1302
0
0
0
0
0
0
0
0

3439

2095

0

0

0
3368

0
3117

'=4.

5.

t-

,_6.
2.
3.
t4.
9.
,_
10. 5.
7.

8.

11.

B. IVallalkozasi tevekenyseg bevetele

12.

C. I0SSZES BEVETEL (A+B)

13.

o. IKozhasznu tevekenyseg ratorditiisai

14.
,_

1 Anyagjellegu raforditasai

~ 2
16. 3
t17. 4
,_
18. 5
19. 6
20.

Szemelyi jellegu raforditasok
Ertekcsokkenesi leiras
Egyeb raforditasok
Penzugyi muveletek raforditasai
Rendkfvuli rafordftasok

E. IVallalkozasi tevekenyseg raforditasai

1 Anyagjellegu rafordftasai
2 Szemelyi jellegu rafordftasok
23. 3 Ertekcs15kkenesi lefras
1-24. 4 Egyeb raforditasok
1-25. 5 Penzugyi muveletek raforditasai
1--

-

Tarevev

27.

F. le>ssZES RAFORDITAS (D+E)

28.

G. Ad6zas ell5tti vallalkozasi eredmeny (B-E)
H. Ad6fizetesi k15telezettseg

1--

29.
30.

1. ITARGYEvl VALLALKOzASI EREDMENY (G-H)

31.

J. jTARGYEvl K6ZHASZNU EREDMENY (A-D)

Keltezes:

Budapest, 2017. rruijus 26.

PH.

SOS Gyermekfalu
Baratainak EgyesUletE
1094 BudaoAst. Anaval u. 1-.-:>

~~
U
¢ osztonyi Gabor
elnok
/1
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SOS-GYERMEKFALU BARATAINAK EGYESULETE
2016. DECEMBER 31.

adatok ezer F

TAJEKOZTAT6 ADATOK
A tctcl mcgncvczcsc
37.
38.

A. PcnziiPVilC!! rendezett szemelvi iellemi raforditasok
1. Berkoltseg

ebbol: -megbiz:isi dijak

39.

-tiszteletdiiak

40.
41.

2. Szemelyi jellegii egyeb kifizetesek

42.

3. Berj:irulekok

43. B. A szervezet altal nvllitott tamol!atasok (pcnzii1?Vileg rendezett)
44.

Kelrezes:

elsz:imolt es tov:ibbutalt, illetve atadott t:imoi..>aras

Budapest, 2017. m:ijus 26.
Pf-I.

SOS Gyermekfalu
Baratainak EgyesUlete
1094 Budapest. Angyal u. 1-?

adatok ezer Ft-ba

0

Elozo ev
1714

Targyev
191

1357
365
0
0
357
0
0

150
0
0
0
41
0
0

Az SOS-Gyermekfalu Baratainak Egyesiilete 2016. evi
kiegeszito melleklete
A kiegeszito melleklet az SOS-Gyerrnekfalu Baratainak Egyesiilete (tovabbiakban:
Egyesillet) vonatkoz6 legfontosabb inforrnaei6kat tartalmazza, valamint a tOrveny altal
eloirt k5telezo elemeket (kOltsegvetesi tamogatas felhasznalasa, vagyon felhasznalasa,
eel szerinti juttatasok, kapott tamogatasok, vezeto tisztsegviselok javadalmazasa,
eszkozok nyilvantartasi ertekenek valtozasai) tablazatos forrnaban.

I. Az Egyesiilet celjai, tevekenysegi kore
Az SOS-Gyermekfalu Baratainak Egyesiilete (tovabbiakban: Egyesi.ilet) kozhasznu
tarsadalmi szervezetkent miikodik, politikai tevekenyseget nem folytat, partokt61
tamogatast nem kap, es azoknak tamogatast nem nyujt. Miikodeseben a Magyar
Koztarsasag tOrvenyei, valamint az SOS nemzetkozi szervezet sztenderdjei az
iranyad6ak.
Az Egyesiilet eeljai az elozo evekhez kepest valtozatlanok, ugyanakkor tevekenysegi
kore 2008 ev folyaman megvaltozott.
Az Egyesiilet tovabbra is alapeeljanak tekinti a sziilok elvesztese vagy egyeb ok miatt
verszerinti esaladjukb61 atmenetileg, vagy tart6san kiemelt, gyermekvedelmi
gondoskodas alatt a116 gyermekek csaladi jellegii gondozasat, oktatasat, neveleset,
onall6 eletkezdesre val6 felkesziteset es anyagi tamogatasat, lehetoseg szerint a
verszerinti csaladba val6 visszakerilles elosegiteset.
U gyanakkor eel szerinti tevekenyseget - otthont nyujt6 ellatast biztosit6 hivatasos
neveloszilloi hal6zatok es ifjusagi lakasotthonok fenntartasa - 2008. januar 1-tol atadta
az SOS-Gyermekfalu Magyarorszagi Alapitvanya (tovabbiakban: Alapitvany) reszere.
Az Alapitvany a fenntartasaba atvett intezmenyeket valtozatlan fonnaban miikodteti
tovabb. Az Egyesillet celjainak megval6sitasa erdekeben az Alapitvany biztositja a
gyermek-es ifjusagvedelmi, oktatasi, nevelesi valamint szocialis letesitmenyek
miikodesi felteteleit, mely intezmenyek elsosorban a vedelemre szorul6 gyerrnekek es
fiatalok ellatasat vallaljak, valamint a kornyezet szamara nylijtanak killonbozo
szo lgaltatasokat.
Az Alapitvany, az Egyesillet eeljaival megegyezoen a verszerinti esaladjukat
nelkiilozni kenyszeriilo gyerekek szamara hosszu tavli, esaladias elhelyezest biztosit a
gyermekfalvak esaladi hazaiban es ifjusagi lakasotthonokban, azert, hogy a
letesitmenyekben nevelkedo gyerrnekek es fiatalok kepessegeiknek, lehetosegeiknek
megfeleloen onall6, onmagukert felelos, a tarsadalomba beilleszkedni tud6 felnottekke
valjanak.
Az Egyesiilet az Alapitvany es az altala fenntartott intezmenyek mukodesenek
biztositasa eeljab61 az ev soran befolyt beveteleit eel szerinti juttataskent atadja az
Alapitvany reszere. Az Egyesiilet a targyev soran penzbeli tamogatasokat gyiijtOtt az
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Alapitvany celjai es feladatai megval6sitasahoz. Tovabbra is figyelemmel kiseri es
tamogatja a letesitmenyek szakmai miikodeset.

II. Az Egyesiilet szekhelye, szervei es vezeto tisztsegviseloi
Az Egyesiilet szekhelye: 1094 Budapest, Angyal u.1-3.
Az Egyesiilet legfelsobb szerve a kozgyiiles. Az Egyesiiletet vezeto illetve ellenorzo
szervek: a kozgyiiles, a vezetoseg, es az ellenorzo bizottsag.
Az Egyesiilet vezeto tisztsegviseloje az elnok, az elnokhelyettes, az ellenorzo bizottsag
elnoke, a vezetoseg tagjai es p6ttagjai, illetve az ellenorzo bizottsag tagjai es p6ttagjai.
Az Egyesiilet vezeto tisztsegviseloi 2016 soran munkabert nem kaptak, tisztsegiiket
tarsadalmi munkaban vegeztek.
Az Egyesiiletnek nincsenek alkalmazottai, miutan 2008. januar 1-tol kezdodoen
valamennyi munkatarsat munkajogi jogut6dlassal az Alapitvany atvette.
Az Egyesillet penz- es vagyonkezelesenek szabalyszeriisegeert az elnok a
kozgyiilesnek tartozik felelosseggel. Az Egyesiilet penzeszkozeinek felhasznalasat es
szabalyszeriiseget minden evben fiiggetlen konyvvizsgal6val ellenorizteti, a
konyvvizsgalatr61 sz616 jelentest az Egyesiilet a kozgyiilesnek mutatja be. Az
Egyesiilet nem haszonelvii szervezet, beveteleit kizar6lag kozhasznu celjai
megval6sitasahoz hasznalja fel, befektetesi tevekenyseget nem folytat. A penziigyi ev
januar 1.-tol december 31.-ig tart. Az Egyesiilet koteles eves beszamol6javal
egyidejiileg kozhasznusagi jelentest is kesziteni.

III. A beszamol6t erinto fobb szamviteli rendelkezesek
• Az Egyesiilet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. szam(1 melleklete ,,Az
egyszeriisitett eves beszamol6, illetve a kozhasznu egyszeriisitett eves
beszamol6 merlegenek eloirt tagolasa a kettos konyvvitelt vezeto egyeb
szervezetnel, illetve kozhasznu egyeb szervezetnel" szerinti merlegsemanak
megfclelocn kesziti eves beszamol6jat.
• Az Egyesiilet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. szamu melleklete ,,A
kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6 eredmenykimutatasanak eloirt
tagolasa a kettos konyvvitelt vezeto kozhasznu egyeb szervezetnel" szerinti
eredmenykimutatast kesziti.
• Az Egyesiilet az uj Civil tOrveny (2011. evi CLXXV. es 2011. evi CLXXXI.)
elOirasait figyelembe veve vezeti nyilvantartasait es kesziti el beszamol6jat
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• Lenyegesnek minosiil a beszamol6 szempontjab61 minden informaci6 es adat,
amelynek elhagyasa vagy teves bemutatasa val6tlan es torz kepet mutatna be az
Egyesiiletrol (lenyegesseg elve ).
• Az Egyesiiletnel jelentos osszegii hiba: ha a hiba feltarasanak eveben, a
kiilonbozo ellenorzesek soran, egy adott ilzleti evet erintoen (evenkent killonkillOn) feltart hibak es hibahatasok - eredmenyt, sajat toket novel6-csokkent6
ertekenek egyilttes (el6jelt61 fiiggetlen) osszege meghaladja a merlegfoosszeg
2%-at.

IV. Az Egyesiilet konyvvizsgal6ja
Konyvvizsgal6ja a KPMG Hungaria Kft., cegjegyzekszam: Cg.O 1-09-063183
Konyvvizsgal6 szemelye: Juhasz Attila, konyvvizsgal6i igazolvanyszama: 006065

V. A beszamo16t keszitette
Nev: Vamosi Krisztina
PM regisztraci6 szam: 162566
Lakcim: 1171 Budapest, Perec utca 78.

VI. Az Egyesiilet 2016. evi beszamol6jahoz kapcsol6d6 kiegeszitesek, a
vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzet ertekelese
Az Egyesillet 2016 ev folyaman 3.117,- ezer Forint kozhasznu eredmenyt (nyereseget)
realizalt. Az el6z6 evhez hasonl6an vallalkozasi tevekenysegbol eredmenyt most sem
ert el. A targy idoszak elert eredmenyet az alabbi tetelek befolyasoltak:

Bevetelek osszesen 5 212,- ezer Forint, ebbol:
•
•
•
•
•

SZJA 1% (az ad6z6 rendelkezese szerint): 1 0 81,- ezer Forint
Helyi adomanyszerzesi tevekenysegbol befolyt bevetel: 4 107,- ezer Forint
Helyi palyazatokb61 targyevben bevetele nem keletkezett, targyi eszkoz
ertekesitesere nem keriilt sor
Tagdij cimen 23,- ezer Forintot fizettek be
Bankkamatb61 l,- ezer Forint bevetele szarmazott

3

Az SOS-Gyermekfalu Baratainak Egyesillete 2016. evi
kiegeszfto melleklete

Kiadasok osszesen 2 095,- ezer Forint, ebbol:
•
•
•
•

Penzatadas Alapitvanynak eel szerintijuttataskent: 1 274,- ezer Forint
Szemelyijellegii kifizetes palyazat terhere: 191,- ezer Forint
Konyvvizsgalat dija (2016 evi audit): 191,- ezer Forint
Egyeb kiadasok (ertekcsokkenes, selejtezes, bankkoltseg) 439,- ezer Forint

Az Egyesiilet a mar meglevo eszkozein kiviil nem tett szert tovabbi targyi eszkozokre,
keszletekre es ertekpapirokra, kovetelesei nem keletkeztek.
Az Egyesillet miikodesevel kapcsolatos iratokba barki betekinthet a szekhelyen elore
egyeztetett m6don, az Egyesillet tevekenysegenek es gazdalkodasanak legf6bb adatait
intemeten (www.sos.hu) keresztill kozze teszi es letetbe helyezi az Orszagos Bir6sagi
Hivatalnal.

Mellekletek:
1. sz. melleklet: 224/2000 kormanyrendelet 4. es 5. szamu mellekletenek
megfelelo merleg es eredmenykimutatas

Budapest, 2017. majus 26.

S S Gyermekfalu
Baratainak EgyesUlete
1094 Budapest. Angyal u. 1-~
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SOS-GYERMEKFALU BARATAINAK EGYESOLETE
KIMUTATAS
a 2015. evl koltsegvetesl tamogatils felhasznalasar61
nmogatAst nyujt6 neve,
ti\monatas fornlsa

Tamoaatas
ld6pontja
Osszege

Targyevi felhaszmilas iisszesen:

FelhasznAIAs
celia

Felhasznalas Osszeae
nrgyevl

El6z6 evl

0

EFt-ban
ElszAmolAs
hati\rideie

Atvltel
Osszeae

0

0

0

Az SOS-Gyennckfalu Baratainak Egyesolete a 2016 ev folyamfln koltsegvctesi tamogatasban nem rcszesolt, allami nonnativ hozzajarulast nem igenyelt.

KIMUTATAS
a vagyon felhasznalasar61 (2016.ev)
EFt-ban
Megnevezes
Sajal toke (tisszesen)
lndulo toke
lndul6 tOke
- novekedesere halo lenyezok
- csokkenesere hat6 tenyezok
TOkevaltozas
TOkevaltozas
- novekedesere halo lenyezok
- csokkentisere hat6 tenyezok:
Tarovevi eredmenv
Tflrgyevi eredmeny
- ntivekedesere hal6 tenyezok
- csokkenesere hato tenyezok

El6z6 evi
O•non

14 705
281 751

nrgyevi
(jeo•on

17 822
281 751

valtozas

Megjegyzes

EFt

%

21%
0%

3117
o NIOCsen vanozas a iegyzeu 10Keaen

0
0
3 368 c1ozo ev1 ereumeny a..eze1ese

-270 414

-267 046

-1%

-6 739
3 368

3 368
3117

-150%
7%

0
10106
-251

6 807
-3439

5 212
-2 095

-23%
39%

-1 595
1 344

5. oldal

SOS-GYERMEKFALU BAAATAINAK EGYESULETE

KIMUTATAS
a eel szerinti juttatasokr61 ( 2016. ev)
EFt-ban
Juttatas megnevezese
KOzhasznu tevekenyseg 1<ereteben nyuJtott
- penzbeli juttatasok osszesen
ebbol: ad6koteles
ad6mentes
- termeszetbeni juttatasok osszesen
ebb61: ad6koteles
ad6mentes
Kozhasznu mOkOdes koltsegei osszesen
1ovabbutalt tamogatas osszege
- ebbol penzosszeg
eszkozertek
Egyeb
usszesen:

Osszeg
Elozo evi Targyevi
1 103
1 ::S02
1 103
1 302
1 103
0

1 302
0

0
0

a

valtozas
EFt
Ufa
18%
199
18%
199
18%

0

0

0

11UJ

1 JU~

Megjegyzes

199

0
0

0
18%

199

2016-ben az SOS-Gyermekfalu Magyarorszagi Alapltvanya reszere eel szerinti juttataskent atadott penz/adomany
tekintettel arra, hogy 2008. januar 1-tOI az Alapltvany lett a szakmai munkat vegzO intezmenyek fenntart6ja az
EgyesOlet helyett.
6. oldal

SOS-GYERMEKFALU BARATAINAK EGYESULETE

KIMUTATAS
a 2016 evi kapott tamogatasokr61
EFt-ban
Tamogat6 megnevezese
1. Kozponti koltsegvetesi szerv
2. ElkOlonitett allami penzalap
3. Helyi onkormanyzat
4. Kisebbsegi telepulesi onkormanyzat
5. Telepulesi onkormanyzatok tarsulasa
6. Mindezek (1 .-5.-ig felsoroltak) szervei
7. Maganszemely
8. Egyeni vallalkoz6
9. Jogi szemelyisegu gazdasagi tarsasag
1o. Jogi szemelyiseg nelkOli tarsasag
11 . Kozhasznu szervezet
12. KOlfoldi maganszemely
13. KOlfoldi szervezet
14. Szja 1%-a (NAV)
15. Tovabbutalasi cellal kapott tamogatas
16. Egyeb (pl. palyazatok)
17. Kapott tamogatas Osszesen:

Tamogatas Osszege
Elc5zc5 evi
Targyevi
0
0

Tamogatott eel

vaitozas
EFt

%

4 219

4107

-3%

mukodes

1 274

1 081

-15%

mukOdes

1 314
6 807

24
5 212

-98%
-23,4%

mukodes
mukodes

0
0
0
0
0
0
-111
0
0
0
0
0
0
-193
0
-1 290
-1 595

Az Egyesi.ilet SZJA 1% felajanlasban reszesi.ilt 2016 evben, amely nagysagrendileg hasonl6 bevetel volt az elozo evhez
kepest. 2009 evtol kezdodoen mar az Alapftvany is jogosult volt SZJA 1% felajanlasokat fogadni, ezert az Egyesi.ilet kOlon
kampanyt nem vegez. Az egyeb adomanygyOjtesi kampanyok szinten az Alapftvany neveben keszi.iltek, lgy a bevetelek
jelentos resze az Alapltvanynal jelentkezik. Ugyanakkor az Egyesi.ilet reszere is folyt be tamogatas az Alapltvany
kampanyanak eredmenyekent, annak ellenere, hogy a tamogat6k figyelmet felhlvtuk arra, hogy a tamogatasokat az Egyesi.ilet
helyett mar az Alapftvany gyOjti.

KIMUTATAS
a vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatasokr61 (2016. ev)
EFt-ban
Juttatas megnevezese
Cel szerinti szolgaltatasok erteke
Termeszetbeni juttatasok
- szja mentes
- szja kateles
Ertekpapfr juttatasok
Munkaberek
Tiszteletdfjak, megbizasi dfjak
Koltsegterftesek
Adott kolcsOnak osszege
- ebbOI kamatmentes kOlcsonok
Egyeb juttatasok
1osszesen:

Juttatas osszege
Elc5zc5 evi
Targyevi
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

2016-ben a vezeto tisztsegviselok feladataikat tarsadalmi munkaban vegeztek.

7. oldal

Elten~s

%

EFt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

505-Gyermekfalu Baratainak Egyeslilete

Targyi eszkoz mozgastabla 2016.

nyit6
lmmat.javak
Fold, telek
lngatlanok
Gepek,szerszamok
Butorok
Osszesen:

2 520
20
0
721
279
3 540

ev

Brutto ertek
novekedes csokkenes

0

0

0
721
279
1 000

zar6

2 520
20
0
0
0
2 540
8. oldal

nyit6

567
0
0
721
223
1 511

Ertekcsokkenes
novekedes csokkenes

50

28
78

721
251
972

zar6

617
0
0
0
0
617

eFt-ban
Netto ertek
zar6
nyit6

1 953
20
0
0
56
2 029

1 903
20
0
0
0
1923

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszniisagi melleklete

PK-242

2016.ev
A szervezetet nyilvantart6 bfr6sag megnevezese:

lot Fovarosi Torvenyszek
BekOldo adatai (akinek az ugyfelkapujan keresztOI a kerelem bekUldesre kerOI)
Elotag

Csaladi nev

Elso ut6nev

Tovabbi ut6nevek

Viselt nev:

!Gosztonyi

l~G_ab_o_r~~~~~~' '~~~~~~~----'

SzUletesi nev:

IGosztonyi

IGabor

I

Anyja neve:
SzOletesi orszag neve:!._M_a"""'g~ya_r_o_rs_za.....
·g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SzOletesi telepOles neve:

IB_u_da
..... __p_e_st_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

SzOletesi ideje:

It 9

I Is Is l-[!TIJ-[3TI]

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg fobb adatainak megjelenltese
(Elektronikus kitOltes eseten masolt - nem frhat6 - mezok.)

Neve:
ros-Gyermekfalu Baratainak Egyestilete

Nyilvantartasi szam:

I Io I I I I I

~-@I!J-l 1 s

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kOldhetlS be!
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszniisagi melleklete
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2016.ev
Targyev:

A szervezetet nyilvantart6 brr6sag megnevezese:

101 Fovarosi Torvenyszek

l2lol1ls)

Valassza ki, hogy a beszamol6 (es ktizhasznusagi melleklet) az alabbiak ktizOI melyikre vonatkozik!

a. Szervezet
b. Jogi szemely szervezeti egyseg (szarmaztatott jogi szemely)

Szervezet neve:

ISOS-Gyermekfalu Baratainak Egyesi.ilete
Szervezet szekhelye:
lranyft6szam: ~~G

Telepi.iles: lsudapest

;::::::::::::=::::_~~~~~-=================::;----:-:-::--:---:::-"'.'"-:-::---~-;:==========~

Kozteri.ilet neve: IAngyal

Kozteri.iletjellege:

=====:::;--:L-:e:--p-cs-:a=h-:az-:-:::===::::;--=E_m_e:--'let:

Hazszam:

:::I

1·3

lutca

Ajt6 :' """""-::====!

Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

Jogi szemely szervezeti egyseg szekhelye:
lranyft6szam:

DODD

Telepi.iles:
KozterOlet jellege:

Kozteri.ilet neve:
Hazszam:

Lepcsohaz:

Emelet:

Ajt6:

Nyilvantartasi szam:
(Jogi szeme/y szervezeti egyseg eseteben: ''AnyaszervezerJ

Bejegyzo hatarozat szama:
(Jogi szemely szervezeti egyseg eseteben:
Jogi szemel/ye nyilvanft6 hatarozat szama)

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg ad6szama:
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg
kepviselojenel< neve:
Kepviselo alarrasa:
Keltezes:
Budapest

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany paprr alapon nem kOldhetlS be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

1sos-Gyermekfalu Bariitainak EgyesUlete

Az egyszerusftett eves beszamol6 merlege
Elozo ev

(Adatok ezer forintban.)

Elazo ev
helyesbftese

Targyev

ESZKCZCK (AKTIVAK)
A.

Befektetett eszkozok

2 029

1923

I. lmmaterialis javak

1952

1903

77

20

12892

15996

12892

15996

14921

17 919

14 705

17822

I. lndul6 toke/jegyzett t6ke

281751

281751

11. Tokevaltozas/eredmeny

-270 414

-267 046

3368

3117

25

1

25

1

191

96

14921

17919

II. Targyi eszkozok
Ill. Befektetett penzi.igyi eszkozok
B.

Forg6eszkozok
I. Keszletek
II. Kovetelesek
Ill. Ertekpapfrok
IV. Penzeszkozok

c.

Aktfv idobeli elhatarolasok

ESZKOZOK OSSZESEN

FORRASOK (PASSZIVAK)

D.

Sajat toke

111. Lekotott tartalek
1v. Ertekelesi tartalek
v. Targ~evi eredmeny ala~tevekenysegbol
(koz asznu tevekenys gbol)
VI. Targyevi erdemeny vallalkozasi tevekenysegb61
E.

Celtartalekok

F.

Kotelezettsegek
I. Hatrasorolt kotelezettsegek
II. Hosszu lejaratu kotelezettsegek
Ill. Ravid lejaratU kotelezettsegek

G.

Passzfv idobeli elhatarolasok

FORRASOK CSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany paprr alapon nem kUldheto be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

ISOS-Gyermekfalu Baratalnak Egyesi.ilete

Az egyszerusitett eves beszamol6 eredmenykimutatasa
Alaptevekenyseg
e/6z6 ev

e/6z6 ev
helyesbftese

(Adatok ezer forintban.)

Vallalkozasi tevekenyseg

targyev

e/oz(J ev

e/6z6 ev
helyesbftese

Osszesen

targyev

e/6z6 ev

e/(Jz{j ev
helyesbftese

targyev

1. Ertekesftes nett6 arbevetele
2. Aktivalt sajat teljesftmenyek
erteke
3. Egyeb bevetelek
ebb61:

6 807

--

- tagdfj,
alapft6t61 kapott befizetes

5212

6 807

5212

-

21

23

21

23

6 786

5189

6 786

5189

6807

5 212

6 807

5212

544

524

544

524

1714

191

l 714

191

79

78

79

78

1102

1302

1102

1302

B. Csszes rafordftas
(5+6+ 7+8+9)

3439

2 095

3439

2 095

ebb61: kozhasznu tevekenyseg
rafordrtasai

3439

2 095

3439

2 095

3368

3117

3368

3117

3368

3117

3368

3117

- tamogatasok
4. PenzOgyi mOveletek
bevetelei
A. Csszes bevetel (1+-2+3+4)
ebb61: kozhasznutevekenyseg
bevetelei
5. AnyagjellegO rafordftasok
6. Szemelyi jellega ratordftasok
ebbOI: vezet6 tisztsegvisel6k
juttatasai
7. Ertekcst:ikkenesi lefras
8. Egyeb rafordftasok
9. PenzOgyi muveletek
rafordftasai

c.

Ad6zas el6tti eredmeny
(A-B)
10. Ad6fizetesi kt:itelezettseg
D. Targyevi eredmeny (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kOldheto be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

rOS-Gyermelcfalu Baratainak Egyeslilete

Az egyszerusitett eves beszamol6 eredmenykimutatasa 2.
Afaptevekenyseg
el6zo ev

e/6z6 ev
helyesbftese

Vaffalkozasi tevekenyseg

targyev

e/6z6 ev

eloz6 ev
helyesbftese

targyev

(Adatok ezer forintban.)

Osszesen
el6zo ev

el6z6 ev
helyesbftese

targyev

Tajekoztat6 adatok
A. Kozponti koltsegvetesi
tamogatas
B. Hefyi onkormanyzati
koftsegvetesi tamogatas

C. Az Eur6P,ai Uni6 strukturafis
afapjaib61, 1ffetve a Kohezi6s
Afapb61 nyujtott tamogatas

D. Normatfv tamogatas
E. A szemefyi jovedelamad6
meghatarozott reszenek ad6z6
renaelkezese szerinti fefhaszna
fasar61 sz616 1996. evi cxxv1.
torveny afapjan kiutalt osszeg

1274

1081

1274

1081

F. Kozszofgaltatasi bevetef

Konyvvizsgal6i zaradek
Az adatok konyvvizsgafattaf ala vannak tamasztva.
Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kOldhet{S bel
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1. Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg azonosrt6 adatai
1.1 Nev: Szervezet
rOS-Gyermekfalu Baratalnak Egyest.ilete
1.2 Szekhely: Szervezet
lranyft6szam:

~@.][!]~

TelepOles:

Jeudapest

KozterOlet neve: JAngyal
J
...----=======;---:-;----:;;:-;--;:::::::=======;-'
Hazszam: j1•3
Lepcs6haz: ._J_ __,,J Emelet:

KozterOlet jellege:

l

Jutca

Ajt6:

1.1 Nev: Jogi szemely szervezeti egyseg

1.2 Szekhely: Jogi szemely szervezeti egyseg
lranyit6szam:
TelepOles:
...----------------------------------------------.

DODD

KozterOlet neve:
Hazszam:

KozterOlet jellege:

._J_ _ ___.

Lepcs6haz:

1.3 Bejegyz6 I Jogi szemellye nyilvanft6 hatarozat szama:
1.4 Nyilvantartasi szam:

Ajt6:

Emelet:

lill·~·l61ol51512I l~algl

I

I I~

@TIJ-@m-l1lslol

I

I I

(''Anyaszervezet'7

1.5 Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg adoszama:
1.6 Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg
kepvisel6jenek neve:

I

[!]~~[!]~~ -[!]-~~

IGosztonyi Gabor

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa
A szul6k elvesztese, vagy egyeb ok mian ver szerinti csalcidjukb61 citmenetileg vagy tan6san kiemelt
gyermekvedelmi gondoskodiis alan all6 gyermekek gondoziisa, oktatiisa,nevelese,oncill6 eletkezdesre val6
'elkeszitese, anyagl tcimoga.uisa,lehet6seg szerint ver szerinti csaladba va16 Visszakeriiles el6segftese. Az
~eslilet az ciltala gyiijton tcimogatiisokat eel szerinti junatiiskent atadja az sos-Gyermekfalu
Magyarorszagi Alapftvanya reszere, mlvel az lntezmenyek tenntartiisat 2008. januar 01-toi az aJapftvany
liitja el.

3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent)
3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese:

lgyermekvedelmi szakellatas, otthont nyujt6 ellatas

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely:

lszocialis ellatas

I
I

I
3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: Iver szerinti csaladjukb61 kiemelt gyermekek, fiatalok

I

3.4 Kozhasznu tevekenysegb61 reszesOl6k letszama:
3.5 Kozhasznu tevekenyseg fobb eredmenyei:

I

1345

Az egyesillet az alapszabalyiiban meghatarozon celjainak megfelelOen adomanyokat gyujton ossze es
adott at az sos-Gyermekfalu Magyarorszagl Alapftvanya szamara, fgy tevekenysegenek eredmenyei az
alapftvany eredmenyeiben oltenek testet.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kOldhet6 be!
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

r OS-Gyermekfalu Baratainak Egyeslilete

5. eel szerinti jutattasok kimutatasa

5.1 Cel szerinti juttatas megnevezese

(Adatok ezer forintban.)

El6z6 ev

Targyev
1102

SOS-Gyermekfalu Mo·i Alapftvanya tamogatasa

1274

5.2 Cel szerinti juttatas megnevezese

El6z6 ev

Targy ev

5.3 Cel szerinti jutattas megnevezese

El6z6 ev

Targy ev

Cel szerinti juttatasok kimutatasa
(osszesen)

1102

1274

Cel szerinti juttatasok kimutatasa
(mindosszesen)

1102

1274

6. vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatas
6.1 Tisztseg

El6z6 ev (1)

Targyev (2)
0

6.2 Tisztseg

A.

VezetlS tisztsegviseloknek nyujtott
juttatas (mindosszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kUldheto be!

El6z6 ev (1)

0
Targy ev (2)

0

0
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(Adatok

7. Kozllaszmrjogallas megallapftasahoz szOkseges mutat6k
Alapadatok

Targyev (2)

El6z6 ev (1)

B. Eves osszes bevetel

ezer forintban.)

6 807

5 212

1274

1081

G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F}]

5533

4131

H. Osszes rafordftas (kiadas)

3439

2095

I. Ebbol szemelyi jellegu raforditas

1714

191

J. Kozhasznu tevekenyseg rafordftasai

3439

2095

K. Targyevi eredmeny

3 368

3117

ebbol:
C. A szemelyi jovedelemad6 meghatarozott reszenek az
ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 sz616
1996. evi cxxv1. torveny alapjan atutalt osszeg
o. Kozszolgaltatasi bevetel
E. Normatrv tamogatas
F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve
a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tamogatas

L. A szervezet munkajaban kozremukodo kozerdeku onkentes
tevekenyse%et ve~zo szemelyek szama
~a kozerdek ' onk ntes tevekenysegr61 sz616
005. evi LXXXVlll. torvenynek megfeleloen)
Mutat6 teljesftese

Eroforras ellatottsag mutat6i
/gen
Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)12 > 1.000.000, - Ft}

~

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

~

Ectv. 32. § (4) c) [(11+12-Al-A2)/(H1+H2)>=0,25}

~

Tarsadalmi tamogatottsag mutat6i

Nem

D
D
D
Mutat6 teljesftese

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

~

Ectv. 32. § (5) b) {(Jl +J2)/(H1 +H2)>=0,5}

~

D
D

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)/2>= 10 f6]

D

~

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kOldheto be!
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Tamogatasi program elnevezese: Az SOS-Gyermekfalu Magyarorszagi Alaprtvanyanak anyagi es szakmai tamogatasa
Tamogat6 megnevezese:

Egyeni es ceges adomanyoz6k
kozponti koltsegvetes
onkormanyzati koltsegvetes

Tamogatas forrasa:
nemzetkozi forras

00

mas gazdalkod6
Tamogatas idotartama:

2016.01·12 h6

Tamogatasi osszeg:

5 210 980

D
D
D

- ebb61 a targyevre jut6 osszeg:
- targyevben felhasznalt osszeg: 2 095404
- targyevben foly6sftott osszeg:
Ta.mogatas tfpusa:

2 095404
visszaterftendo

D

vissza nem terftendo

00

Targyevben felhasznalt osszeg reszletezese jogcfmenkent:
Szemelyi

191433

Dologi

1903 971

Felhalmozasi
Osszesen:

2 095 404
Tamogatas targyevi felhasznalasanak szoveges bemutatasa:

A 2016 ev soran felhasznait 2095 eFr-bol az alapftvanynak penzatadas L274eFt, NEA pa!yazatb61 berkoltseg 191 eFt, a
konyvvizsgaJatl dfj 191 eFt, enekcSokkenes, bankl<Oltseg es egyeb koltsegek 439 eFt.

Az Llzleti evben vegzett fobb tevekenysegek es programok bemutatasa
Az egyesiilet kizar61ag az alapitvany uimogarasat vegezte 2016 ev tolyaman, ezert belfoldi adomany gyujtese es
atadason kiviil mas erdemi programot nem vegzett. Az elozo evben megnyert NEA patyazat athuz6d6 reszet
munkaberre es annak jarulekaira forditona. Kozponti vagy onkormanyzati tamogatast nem kapon, nemzetkozi
uimogatasban nem reszesOlt.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany paprr alapon nem kUldhetl5 be!

Nyomtatva: 2017.05.1512.02.11

I

.

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznt'.isagi melleklete

PK-242

2016.ev

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

rOS-Gyermekfalu Baratalnak EgyesUlete

Csatolt mellekletek

PK-142-01 Konywizsgci/6i jelentes

Melleklet csatolva:
Eredetivel rende/kezik:

PK-142-02 Szoveges beszcimo/6

Mellek/et csatolva:
Eredetivel rende/kezik:

PK-142-03 Jegyzokonyv

Me/Iek/et csato/va:
Eredetivel rende/kezik:

PK-142-04 Jelenleti fv

Melleklet csatolva:
Eredetivel rende/kezik:

PK-142-05 Meghatalmazcis

Mellek/et csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyeb

Me/Iek/et csato/va:
Eredetive/ rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kOldheto be!
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