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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eg,yszerűsített
éves bészámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

ldőszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámotó (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szeívezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott iogi személy)

szervezet neve:

hScsikd §}jÉrm€kí E§y85ülEt

Szervezet székhelye:
|rányítószám Település: szentes

közterület neve:

Házszám:

Honvéd
KöZterület jellege:

utca

75
Lépcsőhaz: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

lrányítószám: Település

közterület neve: KöZterület jellege

Házszám,. Lépcsőhaz: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében : "Anyaszeruezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Dr Báló Mária

Képviselő atáírása:

KeItezés:

szentes
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óves bószámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sjpermeldej lesztÉ Egy*sü|et

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok eze r forintban )
Előző év Előző

helyesb
év
ítéSe

Tárgyév

ESZKÖZÖK (arrÍvÁx)

A. Befektetetteszközök 93 93

l. Immateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 93 93

ll l. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 610 L230

l" készletek

ll. követelések 8 8

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 602 L222

C. Aktív időbeli e|határolások

ESZKÖZÖK ÖSSZÉSEN 703 L323

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke L323

l. lnduló tőke/jegyzett tőke L28 695

l l. Tőkeváltozásieredmény 567 628

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

Vl" Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

l ll " Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 695 L323

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í 9.06.1 3 09.44.53
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység

Az egyszerűsített évesbeszámo!ó eredménykimutatása
(Adatok ezer íorintban.)

összesen
előző év előző év

helyesbítése
tárgyév előző év tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév

]-. Értékesítésnettó árbevétele

2. AktiváIt saját teljesítmények
eneke

3. Egyéb bevételek 858 465 858 465
ebből

- tagdíj 65 65 65 65
- alapítótól kapott befizetés

- támogatások
400 400

ebből: adományok 40o 400
4. Pénzüovi műveletek
bevételei--

A, Összes bevétel (l+-2+g+4) 858 465 858 465
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások 292 292
6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

7" Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráíordítások
138

1"38
9, .P énzügy.i műveletek
raTorOltasal

B, Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 292 138 292 138
eb_ből:_ kózhaszn ú tevékenység
ráfordításai

C.. Adózás előtti eredmény
(A-B) 566 327 566 327
10. Adófizetési köteleZettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 566 327 566 327

,§yermeldejl,esat§ E§ye§ül*r

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 20í 9.06.í 3 09.44.53
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év tárgyév előzó év tárgyéV előző év előző év
heIyesbítése

tárgyéV
helyesbítése helyesbítése

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo'gatás

ebből;
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséból Üagy más államíól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meohatározott részének az
adőzó rendelkezése szerinti íei-
használásáról szóló 1996. évi
CXXV|,törvény alapján átutalt
osszeg

364 294 364 294

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

h6csi kó Gyermekíej lesz6 Egyesü let

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.06.1 3 09.44.53
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Alapcálunk a gyermekek tesri és letki fejl§déséneft *lösegítése *z egészségügyben, sz*ciális és pktatiisi
szféráb,*n dolgoaó §zakerrrberek nrunkájának össuefsgásával.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

§yermekf€i lesztö E§y*§ül et

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám: Település

közterület

Házszám:

neve:

Lépcsőhaz Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

L.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám; Település

közterület neve KöZterület jellege:

Házszám Lépcsőház Emelet. Ajtó

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('AnyaszeNezet')

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

ffi . ffi .nd4]Tn 
EIoToIu] / En

-EE
L.6 Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység
kepvlselojenek neve: Dr Báló Mária

6 0

utcaHonvéd

0 6 0 L 2 3 6 4

L

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése ek esztés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely;

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1000

gycrmek És szülö *sop*rtsk jönr*ek .tÉ*Fe§$l*t elaftt"rlt,ki * g3r*rrn,ek*k i*s *
köZöü.

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9.06.1 3 09.44,53
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5.]. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

gyermekfejlesztés 292 138

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 292 138

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 292 138

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

6, Vezető tisztségviselőknek nyúitott Iuttatás

6,]- Tisztség Előző év (I) Tárgyév (2)

0 0

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséovise!őknek nvúitott
iuttatás (mindósszesen): 0 0

FeI h6csi kó §yerm*ldej l€§Etö E§ye§ü let

Ny,v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9,06.1 3 09,44.53



A kettős kö,nywitelt_ vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bészámotója és kölhasznúsági meii"éklet

2018. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megálIapításához szükséges mutatók (Adatok ezer íorintban.)

Alapadatok Előző év (l) rárgyév (2)

B. Éves összes bevéteI 858 465
ebből:

C.. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adóz6 rendel kezése szeri nti feI hásználás ár 6l szőlő
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 364

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. A4 !urgpai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 494 77L
H, Összes ráfordítás (kiadás) 292 138
l. Ebből személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 566 327

|-. A.szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntesteveKenységet véqző személvek száma
(a közérdekú önkéntes tevékénvséqről szőlő
2005. évi LXXXVI! l. törvénynek ineg-felelóenf

Erőfo r rás e l l átotts ág m utató i

lgen Nem
Ectv, 32, § H) a) [(B1,+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x
EctV.32. § (4) b) [K7+K22=g1

Ectv, 32. § (l) c) Kl1+l2-A1_-A2y(Hl+H2)>=Q}5] ! x
T árs ad al m i tám og atottság m utató i Mutató teljesítéSe

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+g21116r+G2) >=0,02] a
EctV.32, § (5) b) [(Jl+j2111xr*H2)>=g,5] x
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 1_0 fő] N

§yermeldej le§ztö E gy*§ü let

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9.06.í 3 09.44.53
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Mutató teljesítése
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Kiegészítő MellékIet

20 18.0 1. 0 t.-2oL8.t2,3t

Felhőcsikó Egyes ü let ta rta lm i beszá moló 20 1"8

Ez az év tagjaink számára több területen is megterhelő volt, ezért kevesebb közös programot t
szervezni, idő híján. ennek ellenére

melyet pénzügyileg is támogattu nk.

elsősorban felkért előadóként,

meg tudtuk szervezni a hagyományos koraifejlesztő tá

Szentes 2019.05.31.

Dr Bálo Mária
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