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A kettős könywitelt vezető egyéb szewezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági rnelléklet l p*_g+z

2O!7. év

A szerríezetet nyilvántartó bíróság rnegnevezése:

1 Fővárosi

tdőszakterjedelme: eoész év ffi töredékév! ffiffi-Etr-ffi mo]Í-#]-EE-EE
időszak kezdete időszak vége

Váassza ki, hogy a beszárnoló {és közhasznúsági nrelléklet} az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szetvezeti esys€ tszármaztatoü jogi személy}
m
!

szervezet neve:

§ment é5 f;ontrolling Egyesül*t

Szervezet székhelye:
lrányítószárn, EEm Település:

közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege lú. l

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
|rányííőszárn [lTrTl Település:

közterület neve:

Házszám,. r-l Lépcsőház; T-*_l Emelet:

Közterület iellege

1-1
Nyilvántarüási szárn:

(Jagi személy szervezen egység esetéöen: "Anyaszeívezet')

Bejegyző határozat szárna:
(Jogi személy szervezeti egység esetéöen.,
Jogi szeméIlyé nyilvánító hatarozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egysé§ adószárna:

m ffi . Fl r.|Err]ETl / Frg|glE /m

EffiffiEEE-E-E]E
Szervezgj.l Jogi személy szervezeti egység
Kepvls€lo|eneK neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-ffi

Jogi személy szervezeti egység neve:

Ny.v,:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem ki.ildhetó be! Nyomta§a: 2018.02.19 20.09.35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I p.^_342

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

és üontrotlit!íl EByÉ§ü]et

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezerforintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszrözöx 1nrrívÁr;

A, BeíeKetett eszközök 156 101

l, lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök 156 101

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 5 350 6 101

l. készletek

ll. követelések

ll1. Értékpapífok

lv. pénzeszközók 5 350 6 101

c. Aktívidőbelielhatárolások 16 48

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5522 6 250

FoRRASoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 4934 5 795

l. lnduló tőkeijegyzett tőke

ll, Tőkeváltozás/eredmény 6 279 4934
lll. Lekötött tartalék

M. ÉrtékeléSitartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) ,1 345 861

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozasi tevékenységből

E. Céltartalékok

F, Kötelezettségek t4l 4l
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek 47

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek 100 4L

G. passzív időbeli elhatárolások M7 4t4
PORRÁSOX ÖSSZESEN 5522 6 250

Ny.v.:2,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtafua: ZgL8.aZ.L9 20.09,35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

20t7. év

Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

§ntet]í es üontrotlirlg Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámol ó ered ményki m utatása
(Ad atok eze r f or intb an. )

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év eIőző év
helyesbíése

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 2 103 6 558 2Los 6 558

ebből

- tagdíj 1 983 6 558 1 983 6 558

- alapítótól kapott befizetés

- támogatáSok I2o L2o

ebből:adományok

4. Pénzüovi műveletek
bevételei"' 64 27 64 27

A, Osszes bevétel (1+-2+3+4) 2 L67 6 585 2L67 6 585

ebből; közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráford ítások 3 461 4367 3 461 4367

6. Személyi jellegű ráfordítások 5 L3o2 5 I3o2
ebből: vezető tisztségviselők
JUttatásal

7. Értékcsökkenési leírás 31 55 31 55

8. Egyéb ráíordítások 15 15

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 3 512 5724 3 512 5 724

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -1 345 861 -1 3l§ 861

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -1345 861 -13lt5 861

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.02.19 20.09.35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

etrerlrsmetat és Control t i ll g Eg,yesül et

7. Közhasznú jogállás megáIlapításához szükséges mutatók (Ad aíok eze r f or i ntb an. )

Alapadatok Élőző év (l) Targyév (2)

B. Éves összes bevéteI 2L67 6 585

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rendák'ezése szerinti felhásználásáról szó!ó
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaibóI, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F}] 2L67 6 585

H. Összes ráíordítás (kiadás) 35L2 5724

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás 5 1 302

J, Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. Tárgyévieredmény -1 345 861

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véuző személvek száma
(a közérőekÜ önkőntes tevékénységről szóIó
2005. évi LXXXUll. törvénynek megíelelően)

Erőforrás el tátottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

ECIV. 32. § G) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] tr n
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] ! x
EctV. 32. § G) c) Kl 7+ l2-Al-A2)/(H 7+H2)>=0,25] l a

T árs ad al m i tám o gatoft s ág m utató i Mutató teljesíése

Ectv. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] tr a
Ectv.32. § (5) b) KJ7+J2)/(H7+H2)>=0,51 tr B
Ectv, 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 7o fő] l E

Ny.v,:2.0 A nyomtafuány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.02.19 20.09.35


