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A Rákosmente Gyermekei Mosolyáért Nonprofit Kft 2011. július 28.- án
alakult az alapítók által aláirt Társasági szerződéssel, az 1997.évi CLVI.
tv.(Kszt), és a 2006.évi IV. tv (Gt) alapján.
Székhelye: 1172 Budapest, Hártya u. 26/A

A Nonprofit Kft célja:
A társaság célja, a gyermekek testi, intellektuális, lelki, érzelmi fejlődésének
alternatív, esélyegyenlőséget szolgáló, szociális kérdésekre hangsúlyt fektető
tevékenysége.

E tevékenység segíteni szándékozó, a gyermekek szüleinek

elhelyezkedését/ visszatérését a munkaerőpiacra, elsősorban az édesanyák
tekintetében. Ez a tény pozitív hatással van a család egységére vonatkozóan –
szociális tevékenység, családsegítés, gyermek –és ifjúságvédelem, nevelés,
oktatás, képességfejlesztés -, mely cél közhasznú tevékenységünk nélkül
egyáltalán, vagy csak korlátozott mértékben érhető el.
A Rákosmente Gyermekei Mosolyáért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tevékenysége során olyan tartós közérdekű célokat szolgál, közfeladatokat lát el,
amelyről törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály
rendelkezése szerint, valamely állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak
kell gondoskodnia.
A Nonprofit Kft alapítói:
- Gergely Krisztián
- Szűcs Katalin Anna
A Nonprofit Kft vagyona, felhasználásának módja:
A Társaság induló vagyona 500 000.-Ft azaz ötszázezer forint, melyet az
alapítók a Társaság rendelkezésére bocsátottak.
A Társaság induló vagyona, valamint a csatlakozások teljes összegben
felhasználhatóak a Nonprofit Kft céljainak elérése érdekében.
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A vagyon felhasználása:
A Nonprofit Kft vagyonával kapcsolatos jogokat az alapítók, illetve a Taggyűlés
gyakorolja. A Taggyűlésen bárki részt vehet, a tagok döntése értelmében
nyilvános. A Társaság felügyelő bizottságot hozott létre.
A felügyelő bizottság tagjai:
- Dávid Anna Piroska
- Tubolyné Szabó Kinga
- Mogyorósi Judit
A Nonprofit Kft vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri
támogatás formájában, valamint a Nonprofit kft működésével kapcsolatos
költségekre használható fel.

A Nonprofit Kft célja és fő tevékenysége szerint non-profit szervezet,
ugyanakkor vagyonának gyarapítása, és céljainak elérése érdekében vállalkozási
tevékenységet is folytathat.
Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása
Befektetett eszközök:
Tárgyi eszközök alakulását 2012. évben az alábbi táblázat mutatja
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Értékcsökkenés változása:

Megnevezés

Nyitó érték

Évközi
növekedés

Évközi
csökkenés

Átsorolás

Záró érték

Immateriális
javak
Tárgyi
eszközök
Ingatlanok,va
gyoni ért.
Müszaki
ber.gépek
Tenyészáll.
Összesen

-

-

-

-

-

20

123

-

-

123

-

-

-

-

-

20

123

-

-

123

20

123

0

0

123

Forgóeszközök:
A forgóeszközök között kizárólag pénzeszközök szerepelnek
- bank
- pénztár

47.630.17.305.-

Kötelezettségek:
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Kölcsön:
935.000.-

Eredménykimutatás részletezése:

A Nonprofit Kft 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

KÖZHASZNUSÁGI JELENTÉS
Rákosmente Gyermekei Mosolyáért Nonprofit Kft

Bevételei összetétele:
A Nonprofit Kft 2012. évben bevételt két családi napközi működtetésével
4.013eFt értékben realizált.
Normatív támogatást 1.394 eFt értékben kapott.

Költségek összetétele:
A költségek a következőkből tevődnek össze:
- Működési költségek,
- Bér, járulék,
- Felszerelések vásárlása.
A költségek a bérleti díjat, a családi napközi jogszabályokban előírt
működtetése, a gyerekek kiemelt szintű napközbeni ellátásának, nevelésének,
fejlesztésének költségeit foglalja magában.

A Nonprofit Kft bérköltséget fizet kettő fő alkalmazottnak.

A 2012. évi átlagos állományi létszám: 2 fő
Kifizetett bruttó bér:
2.229.000.-Ft
Bér járulékai:
635.130.-Ft
Egyéb személyi jellegű költségek nem voltak.
Értékcsökkenés: kis értékű eszközök beszerzésére: 123eFt
.

Budapest, 2013.04.30.

Szűcs Katalin Anna

