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1. Az Alapítvány bemutatása
A kiegészítő melléklet a Unicef Magyar Bizottság alapítvány (továbbiakban: Az Alapítvány) a
2020. január 1-től 2020. december 31-ig. terjedő időszak tevékenységéről készült.
Az Alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező bírósági határozat száma, kelte:
PK.60002/2011/4, 2011.03.23

AZ ALAPÍTVÁNY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI:
Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
dr. Polacsek Csaba (elnök)
Bodó Teodóra
Blaskó Nikolett
Kutas István
Orbán Gábor
Dr. Ördögh Dalma Edina
Veres Tibor

Felügyelőbizottság elnöke és tagjai:
Rényi Andrea Sarolta
ifj. Chikán Attila László
Dr. Petrányi Dóra
Prőhle Gergely
Surányi György

valamint Ügyvezető Igazgatója:
Mészáros Antónia Julianna
TEÁOR kód: 8891
KSH száma: 18212718-9499-569-01
Adószáma: 18212718-2-42
Nyilvántartási száma: 01-01-0011349
Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/a.

ALAPÍTVÁNYUNK KÖZHASZNÚ FŐ TEVÉKENYSÉGE
Adományszervezés, adománygyűjtés.
A munkánkat magánszemélyek, különböző vállalatok támogatják, akik segítségével
válsághelyzetekben, illetve egyéb tartósan fennálló krízisekben tudjuk támogatni a világ
legnehezebb sorsú gyermekeit.
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2. Számviteli Politika
Az Alapítvány a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetéskor a magyar számviteli
törvényben meghatározott alapelveket érvényesíti, attól csak a törvényben meghatározott,
szabályozott módon tér el. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és
eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak.
Az Alapítvány könyvvezetésének módja kettős könyvelés, az egységes számlakeret előírásai
szerint, melynek alapján az üzleti évről 12. 31.-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót
készít (a beszámoló készítésért felelős: Killikné Sarkadi-Nagy Szilvia reg.szám: MK194363),
melynek formája a következő:
Mérleg: „A” típusú
Eredménykimutatás: összköltség eljárással „A” változatban
Kiegészítő melléklet
A beszámoló és a könyvvezetés magyar forintban (Ft) történik, és az összegek ezer forintban
kerülnek meghatározásra (eFt).
Az Alapítvány éves könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci
út 31.) végzi el, kijelölt könyvvizsgáló: Leposa Csilla, nyilvántartási száma: 005299)

2.1. A mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés napját az alapítvány 2021. április 1-jén határozta meg.
A tárgyévet követő április 1-ig ismertté vált, még a tárgyévet érintő gazdasági események
hatását tartalmazza a legkésőbb 2021. május 31-ig letétbe helyezendő beszámoló.

2.2. Értékelési módok és eljárások
Értékcsökkenés elszámolása
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése
havonta kerül elszámolásra az üzembe helyezés napjától a teljes leírás időpontjáig, illetve az
értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig.
Az értékcsökkenés számításának alapja a bekerülési érték, mely a számviteli törvény
előírásaival egyező tartalommal került megállapításra.
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Terv szerinti értékcsökkenés
Az Alapítvány a terv szerinti értékcsökkenést az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél
egyaránt a bruttó érték alapján lineáris módszerrel a hasznos élettartam és a maradványérték
figyelembevételével számolja el.
Az 200 000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetében a Számviteli törvény 80.
§. (2) alapján az egyösszegű terv szerinti értékcsökkenést alkalmazza.
A várható hasznos élettartamok a következők:

Év
2
7

Számitástechnikai berendezések
Egyéb
Terven felüli értékcsökkenés

Terven felüli értékcsökkenés akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan
csökken, illetve, ha megrongálódott és rendeltetésszerűen a továbbiakban nem használható.
Az eszköz értékcsökkenését addig a mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz a
használhatóságának megfelelő értéken szerepeljen a mérlegben.

Forgóeszközök értékelése
Követelések, Kötelezettségek értékelése
A követelések között a külföldi pénzértékre szóló követelést, a Társaság a MNB hivatalos
teljesítéskori árfolyamán értékeli.
A kötelezettségek között a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget a Társaság a MNB
teljesítéskor érvényes árfolyamán értékeli.
Egyéb források értékelése
A Saját tőkét és a céltartalékot a Társaság könyv szerinti értéken mutatja ki.

3. Vagyoni helyzet elemzése
Mutatószám
Tartósan befektetett eszközök aránya
(Befektetett eszközök/ Eszközök összesen):
Forgóeszközök aránya
(Forgóeszközök / Eszközök összesen):
Likviditási mutató
(Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek):

Előző év

Tárgyév

Változás%
(index)

0,34%

0,15%

-55,88%

99,63%

99,82%

1,00%

213,93%

187,28%

-12,46%

Az Alapítvány mutató számai stabil működési és likviditási helyzetet tükröznek.
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4. Eszközök
4.1.1 Immateriális javak
Az Alapítvány az üzleti év végén a következő immateriális javakkal rendelkezett:

Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Összesen:

2019

2020

866

0

0

0

866

0

*adatok ezer forintban értendők
2020. évben nem volt az immateriális javak állományában változás, csak meglévő javakra
számoltunk el terv szerinti értékcsökkenést.

4.1.2 Tárgyi eszközök
A Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása 2019-ban és 2020-ban az alábbi:
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Összesen:

2019

2020

358

562

358

562

*adatok ezer forintban értendők
Az Alapítványnak 2020-ban nem volt jelentős összegű beruházása. 2 darab irodai eszköz
beszerzés történt, emellett kis értékű beszerzés 1514 ezer forint értékben. Eszköz értékesítés,
selejtezés nem történt, és nem volt szükséges.

4.2. Befektetett pénzügyi eszközök
Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett befektetett pénzügyi eszközökkel.
Az Alapítványnak leány, társult, ill. közös vezetésű vállalkozása nincs. Nem rendelkezik
részesedéssel más Alapítványokban.

4.3. Készletek
Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel.
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4.4. Követelések
Az Alapítvány 2020. év végén az alábbi követelésekkel rendelkezett:
2019
481
178
670
122
1 451

Követelésed szolgáltatásból (vevők)
Adott előlegek
Tartozik egyenlegű szállítok
Egyéb követelések
Összesen:

2020
86
15
1 055
238
1 394
*adatok ezer forintban értendők

4.5. Értékpapírok
Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírral.

4.6. Pénzeszközök
2020. december 31-én az Alapítvány a következő pénzeszközökkel rendelkezett:
Pénztár
Bankbetétek
Összesen :

2019
133
353 109
353 242

2020
398
366 351
366 749
*adatok ezer forintban értendők

Az év végi bankszámla egyenleg mindig tartalmazza a nemzetközi adománygyűjtés éves
eredményét, mivel a kontribúció utalása az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Gyermekalapjának csak az egyszerűsített éves beszámoló elfogadása után történik.
A pénzeszközök év végi záró egyenlegei a pénztárjelentéssel és a bankszámlakivonattal
egyezőek; a házipénztárról december 31-ei fordulónappal leltár készült.

4.7. Aktív időbeli elhatárolások
Az Alapítvány az üzleti év végén a következő aktív időbeli elhatárolásokkal rendelkezett:
2019
62
3
0
65

Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Halasztott ráfordítások
Összesen:

5

2020
41
49
0
90
*adatok ezer forintban értendők

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

5. Források
5.1. Saját tőke
Induló töké

Nyitó
egyenleg
2019.évi
eredmény
2020. évi
eredmény
Egyenleg:

500

500

Tőke
változás/
Eredmény

Lekötött
tartalék

Tárgyévi
eredmény alaptevékenységből

Tárgyévi
eredmény
vállalkozási
tevékenységből

-33 437

0

-33 437

33 437

0

0

5 966

0

5 966

0

154 885

121 448

Értékelési
tartalék

0

0

0

0

*adatok ezer forintban értendők

5.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Az Alapítványnak a tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett.

5.3. Rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek szolgáltatásból (szállítók)
Kontribúció kötelezettség Egyesült Nemzetek
Szervezetének Gyermekalapjának
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség
Adó és járulék kötelezettségek
Összesen:

2019
11 936

2020
3 803

143 009

180 917

5 680
5 173
165 798

6 391
5 460
196 571

*adatok ezer forintban értendők
**A kontribúció az az összeg, amivel a magyar UNICEF a különféle nemzetközi programok fenntartását és
segélyezési alapjait támogatja.

A 2020. éves adománygyüjtés összeg növekedése okozza a nagyobb kötelezettség
egyenleget az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapjának.

5.4. Passzív időbeli elhatárolások
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása
Halasztott bevételek
Összesen:

2019
51 810

2020
30 958

12 426

9 352

0
64 236

6

0
40 310
*adatok ezer forintban értendők
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A bevételek passzív időbeli elhatárolása soron olyan, a tárgyévben kapott helyi projekt
támogatások összege szerepel, amelyek felhasználása átnyúlik a következő időszakba, és
amivel elszámolási kötelezettséggel tartozunk. A csökkenés az előző évhez képest abból
adódik, hogy az előző év végén egy nagyobb fel nem használt támogatással rendelkeztünk
HUF 25,3 millió értekben egy szexuális úton terjedő betegségek megelőzése érdekében
indított tájékoztató és prevenciós programra, ami 2020. évben megvalósult. Ez egy egyszeri
projekt volt, igy hasonló összeget 2021 re nem kaptunk előre.
A költségek passzív időbeli elhatárolása soron olyan igénybe vett szolgáltatások szerepelnek,
amelyek a következő időszakban kerültek kiszámlázásra, de a tárgyévet is érintik.

6. Eredmény
ADOMÁNYSZERVEZÉS SORÁN GYŰJTÖTT BEVÉTELEK ÉS ESEMÉNYEK
ÖSSZEFOGLALÓJA
2020. évi támogatást gyűjtő kampányaink, partnerségeink és eseményeink eredményeképpen
összesen 558,8 millió forint bevétel gyűlt össze az év során pénzbeli, tárgyi, és probono
szolgáltatások formájában, a gyerekeket segítő programjaink megvalósítására. 2020-ban
sikeresen tovább bővítettük havi rendszeres támogatói közösségünket, mely az összesen elért
támogatások legnagyobb hányadát képviselve nyújt stabil támogatási forrást.
Három különböző csatornán szólítjuk meg magánszemélyekből álló célközönségeinket: utcai
toborzás útján (F2F), televízió és telemarketing összehangolásával (DRTV) és a digitális
térben történő hirdetésekkel. Nagy hangsúlyt fektetünk a támogatókkal történő
kapcsolattartásra és a rendszeres támogatások fenntartására.
Az UNICEF Magyarország tevékenysége a különleges kihívásokkal teli 2020-as évben több
pilléren nyugodott. Ezek közé tartozott a segítségnyújtás a hazai gyerekeknek és a szülőknek
a pandémia idején, a nemzetközi programok kommunikációja, valamint a hazai
véleményformáló és adománygyűjtő programok megvalósítása
Az év első felének legnagyobb támogatásgyűjtő akciói a koronavírus okozta krízishelyzettel
voltak kapcsolatosak. Ezek során hazai és nemzetközi célra összesen mintegy 40,8 millió
forint értékű támogatást gyűjtöttünk és fordítottunk gyerekek és szakemberek segítésére.
Elindítottuk Gyerekkuckó című ingyenes szolgáltatásunkat, ezen a felületen szakértők
mondták el, hogyan lehet lekötni a legkisebbeket beltéri játékötletekkel, milyen módon
érdemes beszélni a gyerekekkel a pandémiáról és miként őrizheti meg a szülő a mentális
egészségét. A felületen a kisgyerekes szülők biztonságos meséket és egyéb tartalmakat is
találtak.
A tavasz folyamán elindítottuk ingyenes mentálhigiénés programunkat, amelyet első körben a
gyermekvédelemben dolgozók vehettek igénybe. A szupervíziós lehetőséggel 160 ülés során
mintegy 50 gyermekekkel dolgozó szakember élt.
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Nemzetközi krízishelyzetek és természeti katasztrófák áldozatainak segítése céljából gyűjtést
kezdeményeztünk az észak-szíriai, dél-szudáni, fülöp-szigeteki, libanoni és jemeni gyerekek
érdekében. Ezeket a programokat mintegy 20 millió forinttal támogattuk Magyarországról.
Újszerű támogatásgyűjtő kezdeményezéseink, mint a követes adománygyűjtés (P2P),
elektronikus üdvözlőlap küldése (Valentin napra, Anyák- és Apák napjára) szintén sikeresen
szólítottak meg új támogatói közönségeket.
1%-os felajánlásokból 2020-ban 12,2 millió forint gyűlt össze. Ez az összeg, amely hazai
programjaink megvalósítását támogatja, 88%-kal meghaladja az előző év összeget.
Az év második felében felhívást indítottunk az elérhető és életmentő oltások beadásáért az immunizáció fontosságát hangsúlyozó kampány üzenetét 7,5 millión láthatták.
Sikeresen megismételtük a 2019-ben indított Black Friday kampányunkat, arra kérve a
vásárlókat, hogy megtakarításaik egy részét ajánlják fel jótékony célra
A második félév kiemelkedő eseménye volt a POP UP Store - fenntarthatósági jótékony
ruhavásár eseményünk Mihalik Enikő részvételével, amely a felajánlott különleges ruháknak
köszönhetően több mint 9,2 millió forint bevétellel zárult. Bajnok programunk kiemelkedő
támogatói a POP UP eseményen túl a Líra Zrt. és Fördős Zé voltak.
Kampányaink közül az „Ismerd fel és tegyél ellene” című, komplex, bántalmazás elleni
kommunikációs és gyerekjogi kezdeményezésünk volt a legjelentősebb az év során. Értékes
megoldásokat, praktikus információkat, szakmai támpontokat adtunk a társadalom tagjainak,
hogy bántalmazás esetén mit tehetnek, hova fordulhatnak segítségért.
A kampány a november 20-i gyermekjogok világnapján érte el csúcspontját. A szervezet ezen
a napon hagyományosan a gyerekek helyzetére hívja fel a figyelmet, idén azonban a
koronavírus járvány miatt egyetlen kiemelt témát állított a kampány középpontjába, mert a
pandémia alatt a becslések szerint 30%-kal is nőhetett a bántalmazási esetek száma. A
világnapon az UNICEF Magyarország Facebook oldalán beszélgetéseket láthattak az
érdeklődők ismert szakértőkkel.
November 20-án tíz városban több tucat épület kapott kék díszkivilágítást. 100 ismert ember
posztolt a social media felületein, felhívva ezzel a figyelmet a világnapra, a kampányra és arra,
hogy a 136 66-os szám hívásával, vagy SMS küldéssel a csatlakozók 500 forinttal
támogathatják az UNICEF gyerekekért végzett munkáját.
Az www.unicef.hu/bantalmazas oldalon a feliratkozók ingyenes online mesterkurzus
segítségével ismerkedhetnek meg a gyermekbántalmazás fogalmával és fajtáival, valamint
kapnak egy részletes, de közérthető gyermekvédelmi útmutatót is, amelyet az UNICEF
Magyarország szakemberei írtak. Az online gyermekvédelmi kisokos és a gyermekvédelmi
mesterkurzus szülők, tanárok, hétköznapi emberek praktikus kérdéseire válaszolt.
Az UNICEF Magyarország továbbfejlesztette HelpAPP applikációját, amely segít felismerni,
elkerülni és kezelni az erőszakos helyzeteket. Az alapvető funkciók mellett (segélyhívó,
helyzetjelzés) az applikációval a gyermekek elsajátíthatják az erőszakmentes megoldási
módokat és megismerhetik saját jogaikat is.
Az üzenet az IMEDIA (OTS – Opporunity To See) számai alapján 41 millió emberhez jutott el
a sajtón keresztül, a közösségi médián keresztül 5,3 millió emberhez.
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Karácsonykor szintén újszerű felhívásokkal fordultunk a lakosság és a vállalati partnereink
felé egyaránt: utóbbiak számára egyedi platformot ajánlottunk, amelyen keresztül
munkavállalóikat is bevonhatták a jótékony támogatás döntéshozatalába.
Folytattuk a Rajtad áll a jövőd! programsorozatot öt csapattal, valamint multiszektoriális
együttműködéssel, amelynek lényege, hogy a fiatalok maguk ismerjék fel a saját
boldogulásukat nehezítő problémákat és kreatív, fenntartható megoldásokat találjanak rá. A
nemzetközi döntőbe végül két magyar fiatalokból álló csapat került be, azonban az összes
döntős csoport komoly lehetőségekhez és támogatáshoz jutott.
Az UNICEF Magyarország a MAC Aids Fund támogatásával és a Pozitív Élet Alapítvány, a
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és a POME kreatív ügynökség részvételével a szexuális
úton terjedő betegségek megelőzése érdekében indított tájékoztató és prevenciós
programot, amelyhez kutatás, szűrőprogram és iskolai programok is kapcsolódtak. A
többlépcsős, összetett program célja, hogy növelje a fiatalok, valamint a velük dolgozó
felnőttek ismereteit a szexuális úton terjedő betegségekkel, köztük a HIV/AIDS-el
kapcsolatban.
A Gyermekjogi Koalíció adta kereteken belül több témában is hallattuk a hangunkat,
véleményünket a gyerekek helyzetét érintő ügyekben. A Koalíció 2020-ban három
civilszervezettel bővült, így már 33 szervezet és 14 független szakértő vesz részt a közös
munkában. A Koalíció a 2020-as évben öt nyilatkozatot, egy petíciót és két levelet jelentetett
meg, küldött el a döntéshozóknak.
Az Indotek Group támogatásával a gyermekjogi osztály egész évben végezte vegyes
módszertannal megvalósuló, átfogó társadalmi kutatásait, hogy választ találjon arra, hogyan
lehet az édesanyák és kisgyermekes családok munkaerőpiaci lehetőségeit erősíteni a munka
és a magánélet összehangolásának, vagyis végső soron a gyermekek és családok jóllétének
érdekében.
Az UNICEF Magyarország Felelősen a kora gyermekkorért című 2020 elején indított
pályázata szakmai szervezeteknek biztosított forrásokat 0-6 éves korú, fejlődésük
szempontjából veszélyeztetett, vagy fogyatékkal élő gyermekek és családjaik érdekében
végzett tevékenységekre. Pandémia idején komoly gondot okoz a korai fejlesztési programok
akadozása, pedig az időben elkezdett terápia a gyermek egész későbbi életét befolyásolhatja.
A program a fejlesztéssel foglalkozó szervezetek munkáját hivatott támogatni, és azt a célt
tűzte ki, hogy minél több gyermek – és szülő – jusson hozzá a szolgáltatásokhoz. Összesen
öt szervezet nyert el támogatást és hajtotta végre a vállalt feladatokat.
A 2020-as éveben létrehoztuk az új Jogsegély szolgáltatást, amely mintegy 50 esetben
nyújtott tanácsadást rászorulóknak gyermekbántalmazási, gyermekelhelyezési és más
gyermekekkel kapcsolatos ügyekben.
Folytattuk a munkát a Fiatal Nagykövetekkel, a generációjuk szóvivőiként is működő fiatalok
többek között a koronavírus-járvány kapcsán is kifejtették véleményüket több cikkben,
blogbejegyzésben.
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A járványhelyzet miatt nagy nehézségek árán és többségében az online térbe helyezve, de
folytatódtak az egész éves állandó programjaink is. A Kilátó élményprogram keretében
rendszeres online élménypedagógiai foglalkozásokat tartottunk négy gyermekotthonban,
nyáron a gyerekek kalandterápiás táborokban vehettek részt, valamint online élményekkel is
megleptük őket – kedvenc hírességeik küldtek videóüzeneteket a karanténba. Az Ébresztőóra program iskolai interaktív foglalkozásainak megtartását szinte lehetetlenné tette a
járványhelyzet, azonban a gyermekjogokkal, gyermekek helyzetével foglalkozó előadások így
is mintegy 120 diákhoz jutottak el. A kényszerszünetet a szakmai stáb a kézikönyv frissítésére
használta fel. Gyermekbarát Település programunk díjkiosztója 2020-ban elmaradt, azonban
több videó is készült, amelyek a közösségek járványkezelési jógyakorlatait mutatják be.
Az év elején hatalmas sikernek örvendett az UNICEF Magyarország és a Magvető Café
Világproblémák: Mi közünk hozzájuk? című sorozata, amely a fejlődő világban élőket sújtó
különböző problémákat igyekezett bemutatni. Szakértők, újságírók és önkéntesek számoltak
be tapasztalataikról, élményeikről és a lehetséges megoldásokról. A járványhelyzet miatt a
közönség előtt zajlott pódiumbeszélgetéseket fel kellett függeszteni.
2020-ban kiemelkedő vállalati partnereink voltak: Suzuki Zrt., Unicredit Bank, Petite Geneve,
Accenture Zrt., Allianz Zrt., AGCO Magyarország, OTP Bank, Indotek Zrt.

6.1. Értékesítés nettó árbevétele
Az Alapítványnak az év végén a következő nettó árbevételei voltak:
2019
6 611

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
ebből vállalkozási tevékenység:
Export értékesítés nettó árbevétele
Összesen:

2020
21 478
67

0
6 611

13 500
0
21 478
*adatok ezer forintban értendők

A belföldi árbevétel tárgyévi növekedésének oka az egyszeri vállalkozási tevékenységhez
köthető tranzakció, amit a kiegészítő melléklet 6.9. pontjában mutatunk be. A 2019. évi
értékesítések és 2020. évi értékesítések maradék összege a Mihalik x UNICEF Pop-up Store
rendezvény árbevétele.
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6.2. Egyéb bevétel alaptevékenységből
Magánszemélyek és vállalati pénzbeli
adományok
Vállalati tárgyi adományok
Pro bono szolgáltatások
Emberi Erőforrások Minisztériuma helyi
program támogatások
Pénzügy Minisztérium helyi program
támogatása
Központi (Egyesült Nemzetek
Szervezetének Gyermekalapjának-UNICEF)
fejlesztési támogatások.
Központi (Egyesült Nemzetek
Szervezetének Gyermekalapjának-UNICEF)
helyi program támogatás.
Központi (Egyesült Nemzetek
Szervezetének Gyermekalapjának-UNICEF)
üzleti utak költség támogatások. (MAFMutual Assistance fund)
Vállalati adományok helyi programok
megvalósítására
SZJA 1% felajánlások
Vevőkre elszámolt értékvesztés
visszavezetése 100% megtérülést követően
Lemondási utazási biztositás kifizetés
Egyéb támogatások
Összesen:

2019

2020

259 196

295 497

0
48 711

33 770
72 383

15 762

5 923

700

1 300

39 968

43 450

11 283

0

3 854

472

33 006

70 579

6 481

12 194

0

1 115

0
387
419 348

759
3
537 445
*adatok ezer forintban értendők

A tárgyévben az egyéb bevételek 28,1 százalékkal, 118 millió forinttal növekedtek. A
hagyományos adományaink, amelyeket magánszemélyektől, valamint vállalati partnereinktől
- egyszeri és rendszeres anyagi támogatás formájában - gyűjtöttünk nemzetközi
segélyprogramokra 14%, azaz 36,3 millió forinttal növekedtek. A helyi programjaink pénzbeli
támogatottsága kiegészült tárgyi adományokkal is, igy a összegzett támogatás 216%, azaz
71,3 millió forinttal növekedett.
A magánszemélyek személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából befolyt összeg 5,7 millió
forinttal emelkedett, amely 88,1% emelkedés az előző év összegéhez, és mutatja
támogatottságunk növekedését.
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6.3. Anyag jellegű ráfordítások
Anyagköltség
ebből vállalkozási tevékenység:
Igénybe vett szolgáltatások értéke
ebből vállalkozási tevékenység:
Egyéb szolgáltatások értéke
Összesen:

2019
3 971

2020
3 152
67

172 908

0
202 828

0
3 350
180 229

1 623

3 305
209 285
*adatok ezer forintban értendők

A tárgyévben az anyag jellegű ráfordítások 16,1 százalékkal növekedtek, főleg az igénybe vett
szolgáltatások miatt. Az emelkedés oka, hogy a helyi programjaink megnövekedett pénzbeli
támogatását (lásd egyéb bevételeket) többségben itt költjük el a támogatott programok
megvalósítására.
Az igénybe vett szolgáltatások soron a ráfordítás összege 100%-ban tartalmazza az egyéb
bevételekben részletezett pro bono szolgáltatások költség oldalát: 2020-ban 72.383 ezer Ft
értékben, és 2019-ben 48.711 ezer Ft értékben. Ezek főleg jogi, média és reklám
szolgáltatásokat jelentenek. A 2020-as év növekedésének oka, hogy egyre több jogi
szolgáltatásra van szükségünk a tevékenységeink bővülése miatt.

6.4. Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
Egyéb személy jellegű ráfordítás
Bérjárulékok
Összesen:

2019
96 711
6 215
18 167
121 093

2020
94 166
5 988
14 578
114 732
*adatok ezer forintban értendők

Az Alapítvány csak szellemi besorolású munkavállalókat foglalkoztat.
A tárgyévben a személy jellegű ráfordítás 5,3 százalékkal csökkent az előző évhez
viszonyítva. A 2020. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 20 fő, míg 2019ban is 20 fő volt. A ráfordítások csökkenését a szervezeten belüli struktúra, valamint az
állományban lévő munkavállalókat érintő változások okozták.

6.5. Értékcsökkenés
2019
Terv szerinti éves értékcsökkenés
Egyösszegben elszámolt értékcsökkenés
Összesen:

1 021
617
1 638
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2020
1 090
1 514
2 604
*adatok ezer forintban értendők
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6.6. Egyéb ráfordítások
Bírság, kamat
Céltartalék várható kötelezettségre
Vevőkre elszámolt értékvesztés
Kontribúció kifizetés Egyesült Nemzetek
Szervezetének Gyermekalapjának
ebből vállalkozási tevékenység:
Tárgyi adományok COVID vészhelyzetben
levő gyermek intézményeknek.
Gyermekbarát település önkormányzati
támogatás
Rajtad áll a Jövő (Youth challenge) nyertes
csapatok projekt támogatása
Gyermekek korai fejlesztés támogatások
Egyéb tételek, kerekítés
Összesen:

2019

2020

9
4 000
1 115

24
0
0

143 008

180 917
0

11 877

0

40 846

6 006

0

2 422

845

0
24
156 584

3 502
88
226 222
*adatok ezer forintban értendők

**A kontribúció az az összeg, amivel a magyar UNICEF a különféle nemzetközi programok fenntartását és
segélyezési alapjait támogatja.

Az egyéb ráfordítások 44,4% -al, azaz 69,6 millió forinttal növekedtek. A nemzetközi UNICEFnek fizetendő kontribúció összege 26,5%-al, azaz 38 millió forinttal növekedett. Ez közvetlen
szerencsés következménye a megnövekedett támogatásunknak. A növekedés másik oka a
40,8 millió tárgyi adomány, amit a COVID vészhelyzetben levő gyermekeket ellátó
intézményeknek adományoztunk. Ennek nagyrészét más vállalatoktól kaptuk (lásd egyéb
bevételeket), de voltak egészségügyi termékek, amiket saját magunk vásároltunk
adományozás céljából.

6.7. Pénzügyi műveletek bevételei
2019
Árfolyamnyereség
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Összesen:

2020

268
1
2
2
270
3
*adatok ezer forintban értendők

6.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai
2019
Árfolyamveszteség
Összesen:

2020

122
117
122
117
*adatok ezer forintban értendők
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6.9. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb ráfordítás - Kontribúció kifizetés Egyesült
Nemzetek Szervezetének Gyermekalapjának
Vállakozási tevékenység Tárgyévi eredmény:

2019

2020

67
-67
0

13 500
0
-1 623

0

-11 877

0

0

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagosan, csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A
tárgyévben az egyik kampányunkat egy multinacionális vállalat reklám szerződés keretében
támogatta, ahol, mint a kampány fő és első számú támogatója jelenítettük meg őket. Az ehhez
kapcsolódó kommunikációs költségeket elszámoltuk az igénybe vett szolgáltatások értékében,
a tranzakció eredményét pedig kontribúciós kifizetés formájában átadjuk az Egyesült
Nemzetek Gyermekalapjának/ENSZ Gyermekalapjának, hogy ezzel az összeggel az
elsődleges közhasznú cél szerinti tevékenységünk alapján tudjuk támogatni a világ
legnehezebb sorsú gyermekeit. Az előző év vállalkozási tevékenysége egy munkavállalónak
tovább számlázott költséget tartalmazott.

7. A KIADÁSOK ALAKULÁSA TEVÉKENYSÉG SZERINT AZ
ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE SORÁN
2020-ban az Alapítvány ráfordításainak teljes összege 93,3 millió forinttal növekedett, aminek
fő elemei: 37,9 millió Ft extra kontribúció, 43,1 millió Ft növekedés a helyi programok
megvalósításával kapcsolatos költésekben és 23,7 millió Ft növekedés az igénybe vett Pro
bono szolgáltatások értékében. Az adománygyűjtés költségeinek és bérek összegének kisebb
csökkenése a COVID vészhelyzet miatt foganatosított „óvatosság” eredménye.
2019

2020

Bérek

121 093

114 732

Kontribúció**

143 008

180 917

Pro bono szolgáltatások értéke

48 711

72 383

Adománygyűjtés költsége (bér nélkül)

81 470

76 455

Helyi Programok költsége ( bér nélkül)

61 817

104 903

Egyéb

3 567

3 570

459 666

552 960

Összesen:

*adatok ezer forintban értendők
**A kontribúció az az összeg, amivel a magyar UNICEF a különféle nemzetközi programok fenntartását és
segélyezési alapjait támogatja.
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A kiadásainkat az alapító okiratunkban meghatározott célok és tevékenységek szerint
határozzuk meg és tartjuk nyilván, így a költségek az adományszervezéshez, a gyermekjogok
belföldi és külföldi népszerűsítéséhez, a nemzetközi segélyezési programok támogatásához,
illetve a szervezet alapvető működéséhez kapcsolódnak.
Költségek tevékenységek szerint:
Munkaerő
költség

Adományszervezés
Hazai és nemzetközi gyermegjogi és
kommunikációs tevékenység

kampányokhoz nem köthető)
Összesen:

agyag

Összesen:

költség

81 066

76 455

157 521

26 639

177 286

203 926

180 917

180 917

7 027

3 570

10 596

114 732

438 228

552 960

Nemzetközi programok és segélyezési alapok
Irodai-és bérjellegű költségek (projektekhez,

Projekt és

*adatok ezer forintban értendők

7.1. Kontribució összeg felhasználása a globális UNICEF nemzetközi szervezet
által
A globális programok számára gyűjtött adományok jelentős hányada általános célú, mely
lehetővé teszi, hogy az UNICEF nemzetközi szervezete (Egyesült Nemzetek Szervezetének
Gyermeklapja) a támogatásokat ott használja fel, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ezek a
támogatások az UNICEF 5 év alatti gyermekhalálozás elleni munkáját, az éhínség
csökkentését, oltások eljuttatását, tiszta ivóvíz biztosítását, a gyermekek erőszakkal szembeni
védelmét, az iskolázottság növelését és a gyermekjogok érvényesülését támogatják a
világban. A támogatások kisebb hányada célzottan kerül továbbításra. Ez jellemzően a
természeti katasztrófákkal kapcsolatos és háborús helyzetekben nyújtott segítséget jelenti.
A kontribúció az az összeg, amit a magyar UNICEF utal a globális UNICEF központja részére,
amellyel a különféle nemzetközi programok fenntartását és világszervezet segélyezési alapjait
támogatja.
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A tárgyévben a kontribúció összege, - amit a magyar UNICEF utal a globális UNICEF központ
részére, a különféle nemzetközi programok fenntartására és a szervezet segélyezési
alapjainak támogatására – 38 millió forinttal, 26,5 százalékkal haladta meg az alapítvány 2019.
évi hozzájárulását, mely az alapítvány tárgyéviben elért nagyobb adománygyűjtési
eredményének köszönhető
A szervezet gazdálkodásának részleteit az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági
melléklet tartalmazza.

A koranavírus hatása az Alapítvány működésére
A koronavírus járvány hatását a 2020 év. márciusától érezte meg a szervezet. Azóta
folyamatosan mérlegeljük a járványhelyzet egészségügyi, pénzügyi és szakmai kockázatait.
Az UNICEF Magyarország munkatársainak már a járvány eleje óta biztosított az otthonról
végzett munka lehetősége, ennek feltételei informatikai és egyéb szempontokból biztosítottak.
Szigorú biztonsági szabályokat vezettünk be azoknak a számára, akik mégis az irodai
munkavégzést választották. Ezeket a belső szabályokat az aktuális járványhelyzet
súlyosságához mérten alakítottuk az év során.
Helyi programjainkat átszerveztük a biztonsági megfontolásoknak megfelelően, segítő
tevékenységeinket - a nyár kivételével - az online térbe helyeztük át. Az Alapítvány fő irányító
szerve, a Kuratórium a járványügyi válság időszakában szintén online tartja megbeszéléseit.
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Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról
Nemzeti Adóés Vámhivatal

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]

AZONOSÍTÁS (A-1)

A kedvezményezett azonosító adatai
Kedvezményezett szervezet adószáma:

1 8 2 1 2 7 1 8

4 2

Neve:

UNICEF Magyar Bizottság Alapitvány
Székhelye:

1 0 7 7

Szervezeti formája:

Budapest , Wesselényi utca 16

2

Bírósági nyilvántartási száma:

01-01-0011349

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:
AZONOSÍTÁS (A-2)

2

Képviselője:

2 0 1 1

0 4

1 9

Mészáros Antonia

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
01.

Adománygyüjtés ( Alapitó okirat 3.1(a))

02.

Unicef céljainak és programjainak népszerüsitése ( Alapitó okirat 3.1 (c))

03.

Gyermekjogok megismertetése, ösztönzése, támogatása ( Alapitó ok. 3.1(b) és (e)

AZONOSÍTÁS (B)

04.

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:

2 0 1 1

0 4

1 9

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

Nyomtatva: 2021.05.28 13.35.02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

19KOZ-01

Kedvezményezett szervezet neve:

UNICEF Magyar Bizottság Alapitvány
Adószáma:

1 8 2 1 2 7 1 8

2

4 2

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2020). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2019) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.
(Az adatokat forintban kell megadni.)

1.

A

A rendelkező évben (2019-ben) köztartozásra visszatartott összeg:

0

2. A1 A rendelkező évben (2019-ben) kiutalt összeg:

6 480 978

forint

forint

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:
4. A3

Cél szerinti tevékenységre:

2 170 956

5. A4

Működésre:

1 906 027

6. A5

Reklám és marketing célra:

573 039

7. A6 Ebből a 2021. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5):

1 830 956

forint

forint

forint

forint

8. A7 A tartalékolás célja:
9.

2021 cél tevékenységi programok támogatása

10.
11. B

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (18KOZ A6):

2 988 849

forint

12. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
13. B2

Cél szerinti tevékenységre:

14. B3

Működésre:

15. B4

Reklám és marketing célra:

2 988 849
0
0

16. B5 Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):
17. C

forint

forint

forint

forint

A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7):

7 638 871

18. C1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2):

5 159 805

forint

forint

19. C2 A tárgyévben működésre
20. C3

fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft):

21. C4

ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

1 909 718
1 906 027

forint

forint

22. C5 A tárgyévben reklám és marketing célra
23. C6
24. C7

fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft):
ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

763 887
573 039

Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
25. C8 Az
visszafizetendő összeg (C4-C3):

forint

forint

0
forint

26. C9 Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált, visszafizetendő összeg (C7-C6):

0
forint

Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
27. C10 NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem)

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

0

forint

Nyomtatva: 2021.05.28 13.35.02

19KOZ-02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

UNICEF Magyar Bizottság Alapitvány
Adószáma:

1 8 2 1 2 7 1 8

2

4 2

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
felhasználási célok összegszerű megjelölésével
(max. 1200 karakter)

01.

A felhasználás a hazai gyermekjogi terület tevékenységét támogatja, gyermekjogok

02.

ismertetését és érvényesítésének elősegítését, gyermekbántalmazás elleni

03.

programokat, valamit olyan hazai-programok megvalósítását, mint az UNICEF által

04.

működtetett Ébresztőóra gyerekjogi iskolai program, és a Kilátó Élményprogram.

05.

Programokat indítottunk a világjárvány gyermekeket érintő negatív hatásainak

06.

mérséklésére is.

07.

A Kilátó Élményprogram gyermekotthonokban élők lelki, mentális megerősítését

08.

szolgálja,azzal,hogy a gyermekeknek mentorálást,sport- és kulturális élményeket,

09.

illetve ezekre épülő fejlesztő foglalkozásokat nyújt, hogy ellenállóbbá váljanak

10.

az élet kihívásaival szemben. 2020-ban a Kilátó élményprogram keretében

11.

rendszeres online foglalkozásokat tartottunk négy gyermekotthonban,

12.

nyáron a gyerekek kalandterápiás táborokban vehettek részt, valamint online

13.

élményeket is biztosítottunk számukra.

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

Nyomtatva: 2021.05.28 13.35.02

