
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

36 6 508

36 6 508

28 672 25 991

1 500

15 009 15 009

13 663 9 482

28 708 32 499

28 568 32 080

350 350

22 203 28 218

6 015 3 512

140 140

140 140

279

28 708 32 499

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

50 252 50 601 50 252 50 601

50 252 50 601 50 252 50 601

1 0 1 0

50 253 50 601 50 253 50 601

50 253 50 601 50 253 50 601

2 490 2 649 2 490 2 649

0 0 0 0

0 0 0 0

43 0 43 0

41 705 44 440 41 705 44 440

0 0 0 0

44 238 47 089 44 238 47 089

44 238 47 089 44 238 47 089

6 015 3 512 6 015 3 512

0 0

6 015 3 512 6 015 3 512

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

40 948 43 847 40 948 43 847

150 90 150 90

9 154 7 091 9 154 7 091

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

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

1 1 4 7 Budapest

Czobor utca

98/a

    

1 6 P k 6 0 6 5 7  2 0 0 3 2  

0 1 0 1 8 9 4 0    

1 8 1 8 0 4 6 8 1 4 2

Burián Andrea Mónika

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterj.

1997.évi CLVI.tv.26.p.c.4.5.11.14

Óvodás és iskoláskorú gyermekek

79

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

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

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kuckó Magánóvoda fenntartói támogatása 41 673 43 420

41 673 43 420

41 673 43 420

0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

50 253 50 601

150 90

50 103 50 511

44 238 47 089

0 0

44 238 47 089

6 015 3 512

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kuckó Magánóvoda fenntartása, működési költségeihez való hozzájárulás

2017.év

43 847

43 847

43 420

43 420

17 286

26 134

43 420

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kuckó Magánóvoda támogatása

Magánszemélyek

2017.év

446

446

446

446

446

446

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kuckó Magánóvoda támogatása, valamint az alapitvány működési ktsg.hozzájárulás

Különböző Jogi szem.Gazd.társaságok

2017

6 645

6 645

930

930

930

5 715

6 645

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kuckó Magánóvoda működési költségeihez való hozzájárulás

az SZJA 1%-át felajánló magánszemélyek

2017

90

90

90

90

90

90

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 11.40.08



G Y E R M E K K U C K Ó  A L A P Í T V Á N Y  
1147 Budapest, Czobor u. 98/a. 
Tel: 25 25 724; 06 20 910 6630 

E-mail: jgero@hu.inter.net 
Nyilvántartási sorszám: 8.940 (Fővárosi Bíróság, 2003.08.05.) 

 

 
 

2017. évi szakmai beszámoló 
 
 
Alapítványunk elsődleges és legfontosabb célja a 2017-es 
naptári évben is a kisgyermekek óvodai ellátása, nevelése, 
fejlesztése. A szigorúan vett óvodai feladatokon túl a 
szabadidő tartalmas megszervezése, kitöltése, mind a 
kisgyermekek, mind pedig szüleik, családtagjaik számára. 
Ezen kívül több szervezett programunkat, azt 
meghirdetve különböző fórumokon, elérhetővé tettük 
mindenki számára, akinek érdeklődési körével egyezett.  
 
Programjaink szervezésébe, lebonyolításába időnként bevontuk az érintett családokat is, így 
egy-egy projekt erejéig aktív résztvevőivé váltak az eseményeken túl a Gyermekkuckó 
Alapítvány hétköznapjainak is és megízlelték az aktív közösségi élmény pozitív érzését.  
 
A programok elsősorban a kisgyerekes családok számára voltak hívogatók, de a célközönség 
mellett több programon a felnőtt és idősebb korosztály is nagy számban képviseltette magát.  
 

PROGRAMJAINKBÓL  
 
Kirándulások/Programok 
 
Az idei évben is több kirándulás, több szabadtéri program színesítette a palettánkat. Voltunk 
gyümölcsszedésen, jártunk a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban. Az idei évben is többször 

járt nálunk a Mosolybirodalom csapata különböző 
néphagyományőrző programmal, népi játékokkal. Farsangtól 
húsvétig a néphagyományok jegyében teltek a hetek, népi 
játékok, népdalok, népi mondókák tanítása volt a 
hétköznapok része. A Budai Várban évtizedek óta működő 
GYÍK alkotóműhely pedagógusa heti rendszerességgel 
szervezi helyben a gyerekekkel foglalkozó pedagógusokkal 
karöltve az 

alkotóműhely foglalkozásokat, ahol a gyerekek a 
megszokottól eltérő művészeti látásmóddal és az alkotás 
szabadságával ismerkednek a korosztályuknak megfelelő 
alkotó csoportokban.  Idén ősszel az alapítványunk 
működése óta először szerveztünk az érdeklődő családok 
számára egy „Csillagtúrát” a budai hegyekbe, ahol a 
remek hangulat, a foci apuka kupa, a feladatokkal átszőtt 
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korosztálynak megfelelő kirándulás hangulata és az ott jelenlevő 100 fő feletti létszám azt 
mutatta számunkra, hogy ezt a programot érdemes minden évben meghirdetni az érdeklődők 
számára.  
 

Idén első ízben nem egy hagyományos karácsonyi 
programmal készültünk a gyerekeknek, hanem egy 
szülőkből, pedagógusokból összeállt 70-80 fős kórus adott 
karácsonyi hangversenyt, illetve meghívott 
kézművesekkel, alkotókkal egy nagysikerű adventi vásárt 
szerveztünk, melyet a közeli közösségi ház lehetőségein 
belül bárki számára elérhetővé, nyilvánossá tettünk.   
 

 
Drámajáték  
 
Ami szintén egy fontos szeglete alapítványunk működésének. Ezért az év során többször 
jártunk színházi előadásokon, filmvetítésen (Stefánia Palota, Vígszínház, Pesti Magyar Színház, 
Pestújhelyi Közösségi Ház, Erzsébetligeti Színház), illetve cirkuszlátogatáson. A gyerekek nem 
csak passzív nézői voltak ezeknek az előadásoknak, hiszen közülük több interaktív előadás volt, 
valamint most már hagyományosnak mondható a 
csoportok színpadi fellépése is az érdeklődő ismerősök, 
barátok számára a PEKH színpadán, ahol a profi világítás, 
hangosítás, díszletmozgatás lehetősége mellett komoly 
színházi fellépésekre képes már az 5-7 éves korosztály is. 
A gyerekek ilyen jellegű feladatait több hetes felkészítő 
munka előzi meg, illetve színpadi mozgás, valamint 
artikulációs gyakorlatok gyakorlására nyílik lehetőségük 
szükség esetén a fejlesztőpedagógus, logopédus 
bevonásával.  
 
Mozgás/Sport 
 
Mivel az alapítvánnyal kapcsolatba kerülő gyerekek egyre több idegrendszeri éretlenséget, 
mozgásproblémát, viselkedési zavart mutatnak (ez sajnos egy általánosnak mondható 
tendencia) egyre fontosabbnak tartjuk a színes kínálatot a sport, a mozgás terén. A heti úszás 
foglalkozás, a téli, heti korcsolyafoglalkozás, a mindennapos testnevelés, az oktatási 
programba épített heti nagytorna, a szervezett udvari mozgásos játékok, az ovifoci program 

keretében megvalósuló labdarúgó edzések, az ovis 
kézilabda (bajnokságon való részvétellel) mind ezt a célt 
szolgálja. Ezeket kiegészítve a szigorúan vett óvodai 
fejlesztés után, a délutáni órákban gyermekjógát, 
néptáncot, judo foglalkozást és sakkovi foglalkozást 
kínálunk a gyerekeknek. Mivel fontosnak tartjuk, hogy a 
család felnőtt tagjai is jó példát mutassanak a sport és a 
mozgás tekintetében, ezért az apuka foci kupán túl családi 
sportnapot szervezünk minden évben, ahol 
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hagyományosan a résztvevő családok egy egyike egy vándorserleget vihet haza emlékbe a 
kiemelkedő teljesítményükért.  
 
Nyári táborok 
 
Immár 26. alkalommal szerveztük meg hagyományos nyári angol-kézműves nyári „ottalvós” 
táborunkat Pusztavám-Vérteserdőn. Programjaink között szerepelt rengeteg vetélkedő, játék, 
kirándulás, számháború, tábortűz, kézműveskedés, a tatai Fényesfürdő látogatása. Ezen kívül 
egyre nagyobb volt az igény egy „napközis” jellegű tábor iránt a kisebbek számára a nyári 
időszakban, így megszerveztük első ilyen jellegű táborunkat „Házitündér képző” címmel, mely 
szintén nagy sikert aratott.  
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