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Pénzügyi beszámoló 
  

 
 

Örömünkre szolgál, hogy első alkalommal bemutathatjuk 
pénzügyi beszámolónkat az éves jelentésünkben. 2008-as évi 
pénzügyi beszámolónkat először vetettük alá független 
könyvvizsgálatnak, melyet a Price Waterhouse Coopers cég 
végzett. Az itt bemutatott 2009-es évi beszámolónk tekinteté-
ben még nem történt könyvvizsgálat, de hisszük, hogy az 
adatok pontosak, és mindenképpen életbevágóan fontos, 
hogy biztosítsuk pénzügyeink átláthatóságát az összes érde-
kelt fél számára. A számok első alkalommal történő közzété-
tele ebbe az irányba tett lépést jelent. 
 
A 2009-es évben jelentősen erősödött az Üdvhadsereg pénz-
ügyi helyzete azáltal, hogy év végi záró pénzügyi egyenlege 
meghaladta a 100 millió Forintot. Ez a növekedés 3 fő forrás-
ból származik, nevezetesen a svájci Üdvhadseregtől kapott 
nemzetközi támogatásból, a magyar kormánytól kapott álla-
mi támogatásból, valamint a hatalmas árfolyamnyereségből, 
amelyet a svájci frank összegek forinttá történő átváltásával 
realizáltunk. Stratégiai megfontolásból egy beruházási pro-
jekttartalékot képeztünk, amelybe áthelyeztük ezeket az ösz-
szegeket ilyen célú felhasználásra. 

Az eredményes gazdálkodás 
szolgálataink folytatásának 

biztosítéka 
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Pénzügyi beszámoló 

 
Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredmény-kimutatása (összköltség eljárással) eFt 

    Alaptevékenység 
I. Értékesítés nettó árbevétele 864 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke   
III. Egyéb bevételek 11 068 
IV. Támogatások   
  -egyházi 1 220 
  -központi költségvetési 215 724 
  -helyi önkormányzati 250 
  -Nemzetközi Üdvhadsereg 98 986 
  -egyéb 8 170 
V. Pénzügyi műveletek bevételei 15 492 
VI. Rendkívüli bevételek   
A. Összes bevétel 351 774 
VII. Anyagjellegű ráfordítások 108 959 
VIII. Személyi jellegű ráfordítások 163 283 
IX. Értékcsökkenési leírás 26 737 
X. Egyéb ráfordítások 9 504 
XI. Pénzügyi műveletek ráfordításai 21 
XII. Rendkívüli ráfordítások   
B. Összes ráfordítás 308 504 
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 43 270 
I. Adófizetési kötelezettség   

D. Tárgyévi eredmény 43 270 
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Pénzügyi beszámoló 

                                      Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat   
                                        A  mérleg fordulónapja 2009. december 31.   

      

    Előző év 
A. Befektetett eszközök 624 792 
  I. Immateriális javak 190 
  II. Tárgyi eszközök 624 602 
B. Forgóeszközök 230 562 
  I. Készletek  
  II. Követelések 2 661 

  III. Értékpapírok 95 
  IV. Pénzeszközök 227 806 
C. Aktív időbeli elhatárolások 618 
  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 855 972 
D. Saját tőke 762 280 
  II. Tőkeváltozás 719 010 
  IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 43 270 
F. Kötelezettségek 9 860 
  III. Rövid lejáratú Kötelezettségek 9 860 
G. Passzív időbeli elhatárolások 83 832 
  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 855 972 





 

 

Nemzetközi Üdvhadsereg  

SZOCIÁLIS PROGRAMSZOCIÁLIS PROGRAMSZOCIÁLIS PROGRAMSZOCIÁLIS PROGRAM    

• 647 hajléktalanszállón csaknem  35 ezer férőhely 

• 373 menekültszállón 21 ezer férőhely 

• 209 gyermekotthonban 8500 férőhely 

• több mint 21 ezer férőhely krízisszállókon 

• bölcsődei, óvodai összférőhelyek száma: 21 ezer 

• idősek napközbeni ellátása: 22 ezer férőhely 

• Katasztrófa sújtotta területen ellátottak: több mint 1,6 

millió 

• 400 ezernél több börtönlátogatás, 151 ezer börtönből 

szabadult személy támogatása 

• tanácsadás, lelkigondozás, több mint 435 ezer alkalommal 

• 13,5 millió általános segítségnyújtásban részesülő 

    

EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM    

• 2500 férőhely általános kórházakban csaknem egy millió 

személy mozgó kórházakban ellátva népegészségügyi 

programokban ( HIV, AIDS...) részt vett 350 ezer fő 

 

OKTATÁSI PROGRAMOKTATÁSI PROGRAMOKTATÁSI PROGRAMOKTATÁSI PROGRAM    

• 934 általános iskola 

• 253 szakmunkásképző iskola 

• 185 középiskola 

• 6 főiskola és egyetem 

• közel 495 ezer tanuló és több mint 15 ezer tanár 

• jelenleg 118 országban a  világon  

• 175 nyelv, vagy nyelvjárás 

• csaknem 1,6 millió tag 

•  közel 26 ezer tiszt 

•  360 ezer fiatal üdvkatona 

• több mint 107 ezer alkalmazott 

•  több mint félmillió tag a különböző női csoportokban 

•  több mint 128 ezer helyi tiszt (gyülekezeti diakónus, presbiter) 

• 359 ezer nyugdíjas klubtag 

• 612 ezer vasárnapi iskolai tanuló 
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Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 
www.udvhadsereg.org   technikai szám:  0176       

Számlaszám : 10404072-50494954-56521010    
székhely : 1063 Budapest, Bajnok utca 25. 

 


