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Képviselő neve:
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Keltezés:

Szentes EEEI']-EE_EE
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A kettős
egyszeríÍsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

20L5. és korábbi évek

PK-L42

Szervezet neve:

Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege 
4datokezerforintban')

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖzÖK 1nrrívÁK;
A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. BeÍektetett pénzÜgyi eszközök

B. Forgóeszközök 284 247

l. Készletek

ll. Követelések

lll. Értékpapírok

lV' Pénzeszközök 244 287
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK Összeserrt 284 287
FORRASOK (PASSZTVAK)

D. Saját tőke 284 247

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 0 284
l l' Tőkeváltozás/eredmény 244 3

lll. Lekötött tartalék

lV' ÉrtékeléSi tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznÚ tevékenyséqből)

Vl' Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll' Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK ÖsszEserrt 244 287
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A kettős

egyszerűsített
könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-I42
2015. és korábbi évek

Szervezet neve:

Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatokezerforintban.)

Alaptevekenyseg Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítésÉ

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek L46 24C L4( 24e

ebből:

_ tagdÍj' alapítÓtól kapott
befizetés 6: 6: 6! 6!

_ támogatások 7Í 141 7( 181

4' Pénzügyi műVeletek bevételei

5. RcndkívÜli bevételek

ebből:

alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) L4Q 24e t4e 246

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei L46 24G L4C 24C

6. Anyagjellegű ráÍordítások

7. Személyi jellegű ráfoÍdítások 4i 6€ 4:, 6Í

ebből: vezető tisztségviselők
juttatáSai

B. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

J"0. Pénzügyi műVeletek
ráÍordításai LOt 163 LO4 163

Kitöltő verzió : 2.76.0 Nyomtatvány verzió : 6.6 Nyomtatva: 20'17.07.27 17.23.28
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A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolój a és közhá-sznúsági melléklete

PK-1_42

2015. és korábbi évek

Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2' (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző óv
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év elóző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráíordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+B+9+10+l-l-) r4t 232 L4.e 232

ebből : közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B) Lt ( Lt

L2. AdóÍizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-1-2) It Lt

13. JÓváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13) at LA

Táiékoztató adatok

A' Központi költségvctési
támogatas

B' Helyi önkormányzati
költségvetesl tamogatas

c. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a Kohéziós
Aláriból nyújtott támogatás

D. NormatÍv támogatás

E. A személvi iövedelamadó
Éeohatározótf részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáró| szóló 1-996. évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
Összeg

7C 181 7t 181

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék n lgen
Az adatok kÖnywizsgálattal alá vannak támaszfua' m Nem

Kitöltő verziol.2.76.o Nyomtatvány verzió:6.6 Nyomtatva: 2017.O7.27'17 .23.28



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015. és korábbi évek

PK.I42

1_. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

höcsi kó Gyerrnekfejlesztö Ksz Egyesülel

L.2 Székhely

lrányítószám: EEEE TelepÜlés: Szentes

Köztertilet neVe: KozterÜlet jellege: r;-*---_]
r------lHéuszám:E_------l Lépcsőhi2: t_-*-l Emelet: r---] Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m ffi blrFl_I-l/l'lolold/En
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

m-m- 2 3 614

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve: Dr Báló Mária

unk a gyermekek eEésuséges r*sti és lelki Íailödésá'lek elösegítése *.z eEészségügyt*en, sacciális
i szÍérába}'! dolgczó szakernlrerek nrunkájának összefogésával,az e terÜtelekerr dolgozó

a gyemel(eh családok egészség ü gyi és saoci á i.s i smeretei nek bövítése.
zt a kÖvetkezsképpen ériÍik. el: évente legalább két kozgyillésü*kön ltÓtetlsn beszélgtás keret*ben a részt

r t*siáink aktuáis ismereteike']t átadják eg)lonrásn*k. Flyriron Íeileszts_ krrai fejleszrlx és egészségnevelö
tm* tábort seervezÜnk,gy*rnrekek' hatmozottan fogyatékos Ey€rmekek és cs*ládjuk szánrár*. Felkérés

ismeretlerjeszt6 €lsadásskal taÍtilnk iskolai, óvodai, városi rend*zvérryeken- Évek óta részt veszÚrrk
:erve3elek rendezvény*in.Két ksr*i fejlesztr láb,sn és egy asznna tábon sz€rrÍeztünk! összel pedig
v€ttÜnk e hagyonrányos ' A szeretet mindent elfo,gad* várgsi rendezvényen. sain$s, csak. ae adó

gó-ából belolyt összeg és a ragdíj vlrlt az f,nyési al*punk.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: lesztés
3.2 Kcjzhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: NINCS

3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: családok, szakemberek
Közhasznú tevékenységből részesÜlők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

gyermek és szÜl6 ssop{}rtok jönek létr,e" jó az inÍorrrrációárallrri{s a ktilönbtizö teriilét€ken
>lgozó szakerrrlrerek k{izött. Két t*gunk szakrrrai fejlödését segítetrtik auz*|, h$sy l+n'olyan't
véEzéséhez *nyagi tánroEaÉsr nyilitsttunlr Byernrek tátrorainkba rendsz,eres€n visszaiárna}<" és
il6désüket szaktnailag is nyonron tu{tiuk k€ivetni. Jó kapcsotal alaku! ki a szül6k és,a szakemlrerek

1000
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznűsági melléklete

PK-I42

m15. és korábbi évek

5. Cél szerinti iutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6' Vezető tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

NINCS

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattáS megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6.1 TiSztSég Előző év (I) Tárgyév (2)

Gyemek táboroztatás LO4 10(

6.2 TisZtSég Előző év (I) Tárgy év (2)

oktatát

A. Vezető ti sztségviselőknek nyújtott
juttatás (mi ndösszesen) : LO4 100

Szervezet neve:

Felhőcsikó Közhasznú Egyesiilet

Kitöltő verzioz2.7 6.0 Nyomtatvány verzió:6.6 Nyomtatva: 2017.07 .27 17.23.28



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznűságÍ melléklete

201-5. és korábbi évek

PK-1,42

Szervezet neve:

Felhőcsikó Közhasznú E et

7. Kcizhasznú iogállás megállapításához szijkséges mutatók
(Adatok ezer forinÍban')

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L4t 24Í
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adőzó rendel kezése szeri nti fel használás ár ól szóló
1996. évicxxvl. törvény alapján átutalt összeg 7Í 181

D. Ktizszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] 7( 6!

H. Összes ráfordítás (kiadás) L4Í 23i
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 4i 6!

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai

K. Adózott eredmény LI

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXxVlll. törvénynek meglelelően)

Erőf o rrás e l l átotts ág m utatoi MutatÓ teljesítése
lgen Nem

Ectv. 32. S (4) a) KB1+82y2 > 7.000.000, - Ftl n x
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=o] B !
Ectv. 32. S (4) c) KI1+\2-A1--A2)/(H7+H2)>=0,251 ! B

T ársad al m i tám og atotts ág m utatÓ i Mutató te'esítése

Ectv. 32. S (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] x n
EcN.32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=s,51 n x
ECN. 32. 9 (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 tő] ! B

Kitöltő verz1ó:2.7 6.0 Nyomtatvány verzió:6.6 Nyomtatva: 2017.07 .27 17 .23.28
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-I42
2015. és korábbi évek

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
\ltNcs

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés I
nemzetközi Íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

_ ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben Íelhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő !
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologl

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az uzre! evoen vegze[ Tooo TeveKenysegeK es programoK oemutatasa

Felhőcsikó mekfejlesztő Közhasznú Egyesület

Kitöltő verzió: 2'76.0 Nyomtatvány verzió: 6.6 Nyomtatva: 2017.07.27 17.23.28
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Felhőcsikó Gyermekfej lesztő EgyesÜ let

6600 Szentes, Honvéd u. 75.

2014. évi Közhasznúsági Jelentés

1. Számviteli beszámoló

A mérleg főösszege: 287e.Ft

Saját tőke: 287e.Ft

2. EgyesÜletÜnk a tárgyévben költségvetési támogatást nem igényelt, nem kapott.

3. Vagyonfelhasználás: nincs

4. Cél szerinti juttatást nem kaptunk.

5. Központi költségvetési szervtől nem kaptunk támogatást

6. Vezető tisztségviselőink semmilyen anyagijuttatásban, költségtérítésben nem részsültek.

7. Tartalmi beszámoló

Többtagunkvett részt interdiszciplináris pályázatban szakértőként, ez sok időnket lefoglalta. A KoRE

nagygyűlésén előadás megtartására kértek fel, ma.id ősszel ,, Beszéljünk róla" programunkban

háziorvosok és védőnők részére tájékoztatást tartottunk ,, Változások a szociális ellátásban" címmel'


