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Szervezet neve:

Felhőcsikó Közhasznú Eqvesület

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezerforintban')

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESzKÖzÖK 1nxrÍvÁx;

A. Beíektetetteszközök 93

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 93
lll. Befektetett pénzÜgyi eszközok

B. Forgóeszközök 247 465

l. Készletek

ll. Követelések I
lll' Értékpapírok

lV. Pénzeszközök 287 457

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 287 558

FoRRÁSoK (PASSZíVÁK)

D' Saját tőke 287 558

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 244 3

l l. Tőkeváltozás/eredmény 3 555

lll' Lekötött tartalék

tv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznÚ tevékenységből)

Vl' Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kotelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratÚ kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összrspn 247 558
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2p15. és korábbi évek

Szervezet neve:

Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoIó eredménykimutatása
(Adatok ezer Íorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
24e L L4Í 24e L L4E

ebből:

_ tagdíj' alapítótól kapon
beÍizetés 6! 755 6: 755

_ támogatások 141 181

4. Pénzügyi mÍÍveletek bevételei

5' Rendkívüli bevételek

ebből:

alapítótól kapott beÍizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1"+2+3+4+5) 24e T L4( 24e 7- L41

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 24e L L4( 24e L T4Q

6' Anyagjellegű ráford ítások

7' Személyi jellegű ráÍordítások 6Í 944 6! 984

ebből: vezető tisztségviselők
Juflatasat

B. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráíordításai 16! r.63

Kitöltő Verz ió : 2.76.0 Nyomtatvány verzÍó : 6'6 Nyomtatva: 2017.07.27 17.40.07
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2015. és korábbi évek

Szervezet neve:
I

|Felhőcsikó GyeÍmekÍejlesztő Közhasznú Egyesület l

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

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
|1elyesbítése

előző év előző év
\elyesbítésc

argyev előző óv árqyév

L1. RendkívÜli ráÍordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+B+9+1-0+1-1) 232 98t 232 984

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C' Adózás előtti eredmény (A-B) Lt L62 Lt L62

t2. AdóÍizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-]_2)
Lt L62 It L62

]_3' Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13) Lt L62 14 1.62

Táiékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamoqatas

B. Helvi önkormányzati
költséÓvetési támogatás

c. Az Európai Unió strukturális
alaoiaibÓl. ílletvc a Kohéziós
Alápból nyújtott támogatás

D. Normatív támoqatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározóti részének adÓzó
renóelkezése szerinti
Íelhasználásáról szóló 1-996. évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
összeg

181 391 181 391

F' Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Kön1ruvizsgálói záradék ! tsen m Nem

Kitöltő verzió:2'7 $.0 Nyomtatvány verzió:6.6 Nyomtatva: 2017.07 .27 17.40.07
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1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

el höcsi kó Gyermeldei l€szt6 Keiz haÉz n ű Egyesü l er

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település: Szentes

KözterÜlet neve: Honvéd KözterÜlet jellege: t;,."-----_l

T-------lHélzszám:tE-----_l Lépcsőház: r--_l Emelet: t--_--l AjtÓ:

1".3 Beiegyző határozat száma: EE m ErF]Tn/EoloI6]/E|]
L-4

L.4

1.6

Nyilvántartási szám:

Szervezet adószáma:

bld-m- 2l3l6l4

EEEEEEEE-E-EE
Képviseló neve: Dr Báló Mária

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

@Ie5tié5lelkifejlódésánekelösegÍtéseirzegésaségÜgybe1'szociális
szÍér*tan dolgozó szakemberek nrunkájának összefogáséval'az e teriiteteken ctolgozó

akenrberelq a gyenrákeq csaliídgk egészségÜgyi és szociális isllrergteinek bövítése.
:'t & ldvetk*oliéppen érjtik el: évenrá legali{bt} két kcizgyElésiirrkó]r kötetteft beszélgrás kergtélren a résgt

tasj*ink ae*uáiis ismereleiket átadiák egymásnak lrlyáron fejl€sztö- korá Í*ilesztiB és egészségnevels
r*-tábgn srervezünk gyernrekek, lra.lnroionan tog1ntékos gyermekek lás cs*ládjuk számára. F*lkérés

lapján isnreretterjeszt6 eló;dásokat rairtunk iskolai. óíodai, vrtrósi rendezvényeken. Évek óta részt vesziin
irsszerveeetek rendgzvényein.Két korai Íerlesetl tábort és egy *szt}rra tábsrt szeÍveztüinlq l.sszel p'edig

Et vett6nk a' hagyományos -' * szeretet mindenr elíoged-'várgsi rendezvlenyen. sainos, csak al '*dó
_ából befolyt't!ssz*g és a ta€ílíi volt az anyasi *lapunlr

3.1 KCizhasznú tevékenység megnevezése: ls esztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhely: NINCS

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: , családok, szakemberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység Íőbb eredményei:
1000

e' ió *z inÍornrációáralnrás a kÜlönbozr teriileteken
gozó .száierrrb,elek köz{in. Két tagun,k' gzakrrr*i tejlödésát segítentik .aazal, hogy't*níolyatrr
íg-.'*e'';' ilnyösi tánroEatist nyö;touuntc Gyermek t'íberainkb* r€nd,szeres'en visszajárnfi és

szatcnúitag is nyonron ttra;ur kovetni. Jl kapcselat alakul ki e sziilök és a szaketnlrerek

Kitöltő verzió:2'7 6.0 Nyomtatvány verzió:6.6 Nyomtatva: 20'17.07.27 1 7.40.08
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5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgyév

NINCS

5.2 Cél szerinti juttatáS megnevezése Élőző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti iutattáS 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 100

6.2 Tisztség Élőző év (L) Tárgy év (2)

oktatáÍ

A. Vezető tisztségviselóknek nyújtott
juttatás (mi ndösszesen) : 10c

Szervezet neve:

kó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület

K itö ltő v erzio :2.7 6'0 Nyo mtatvá ny ve rzi ó : 6.6 Nyomtatva: 2017.07.27 1 7.40.08
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7. Közhasznú jogáIlás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 24( L L4T

ebből:

C. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző ren d á kézé se sze r i nti Íel hásznál ás ár 6l szől ó
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 181 39r

D. Közszolgáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 6a 75t

H' Összes ráfordítás (kiadás) 232 981

l. Ebből személyi jellegű ráÍordítás 6( 98t

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény L4 L62

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véozó 

-személvek száma
(a közéróekíÍ önkőntes tevékénységről szőlő
2oos. evi LXXXV|ll. törvénynek megfelelően)

E rőfo rrás e l l átotÍság m utató i MutatÓ
=ljesítése

Igen /vem

Ectv. 32. 5 (4) a) KB1+82y2 > 1-.OOO.OOO, - Ftl ! B
Ectv.32. S (4) b) [K1+K2>=0] tr tr
Ectv. 32. S (4) c) [(t 1-+ t 2-A 1-A2) / (H 1-+ H 2)>=0, 2 5] B tr

T ársad al mi támo g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. 5 (s) a) KC1.+C2)/(G1+G2) >=Q,Q)l x n
Ectv. 32. E (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51 n x
ECN. 32. s (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] n x

Szervezet neve:

sikó lesztő Közhasznú Egyesület

Nyomtatva: 2017.07.27 í7.40.08Kitöltő verziő:2.7 6.0 Nyomtatvány verzió:6.6
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Támogatási program elnevezése :

\xtNcs

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

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

Támogatás idótartama:

Támogatási összeg:

ebből a tárgyévre jutó összeg:

tárgyévben felhasznált összeg :

- tárgyévben Íolyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő nL]

Tárgyévben felhasznált összeg résztetezése jogcímenként

Személyi

Dologi

trelhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Uzletr evben vegzen Toop teveKenysegeK es programoK oemutatasa

Szervezet neve:

Felhőcsikó esztó Közhasznú let

Kitöltő verzió : 2.76.0 Nyomtatvány verzió :6.6 Nyomtatva: 2017.07.27 1 7.40.08



Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Egyesü let

6600 Szentes, Honvéd u. 75'

20]-5. évi Közhasznúsági Jelentés 
:

1. Számviteli beszámoló ,'

A mérleg főösszege: 558e'Ft

Saját tőke: 558e.Ft i

2'EgyesÜletünkatárgyévbenköltségvetésitámogatástnemigényelt,nemkapott.

3' Vagyonfelhasználás:

4. Cél szerinti juttatást nem kaptunk. '

5.Központiköltségvetésiszervtőlnemkaptunktámogatást

6.Vezetőtisztségviselőinksemmilyenanyagijuttatásban,költségtérítésbennemrészsÜltek.

7. Tartalmi beszámoló

Minden tagunk közalkalmazottként az egészségügyben, oktatásban dolgozik, jelentős mértékben :

terhelve a munkahelyén, és azon kívül is, emiatt programjainkszervezésegyakran idő híján

nehézségbe ütközik. Mégis, ebben az évben volt energiánk megtartani két legfontosabb

egészségmegőrző programunkat: a Korai Fejlesztő Tábort és segítettük az Asztma Tábort, me|yet a

Magas-Tátrába szerveztek. Örommel veszünk részt a ,,Szeretet mindent elfogad" című, civil

összefogással évről-évre megrendezett eseményen, és tekintettel a jubileumi évfordulóra,
rajzpályázatot írtunk ki a témában gyermekek számára. A pályaműveket a Gondozási Központnak i

ajánlottuk fel, dekoráció céljára.


