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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
1

Fővárosi Tö

ldószakterjedelme: eoész év

ffi

töredékév!

EEEE-EE_EE
EEEE-EE-EE
időszak kezdete
idószak vége

Válassza ki, hogy a beszámoIó (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. szervezet
b.

m

!

Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

szervezet neve:
és Controlling Egyesület

Szervezet székhelye:
lrányítószám:

EEEE

KöZterület jellege

közterület neve:

Házszám

E------l

Ajtó:

[----_l

njto:

|--l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám:

IIII

Település:Közterület jellege

-T

Nyilvántartási szám:

EI-EE-l0l0loFlTIlTd]

(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

Beiegyző határozat száma:

m ffi

(Jogi személy szeruezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilváníó határozat száma)

Szervezet l Jogi szeméty szervezeti egység adószáma:

,

F],]EFFn /[dddrl /EE

EEEEEEEE-E-EE

S?ervez,e_t r_Jogi személy szervezeti egység

KepVIselo|eneK neve:

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

EEEE-EE-EE

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!
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Szeruezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyesület

Azegyszerúsítettévesbeszámolómérlege
Előző év

rszxözöx

A.

Előző év
helyesbítése

(Adatokezerfointban.)

Tárgyév

1nrrívÁr;

Befektetetteszközök

101

442

101

42

6 101

4892

6 101

4892

4

16

6 250

5 350

5 795

5oil

4 934

5 795

861

-73t

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök
l. készletek
ll. követelések
ltl. Értékpapírok

lv. pénzeszközök

c.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke
l. lnduló tőke/jegyzett tőke
ll. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött tartalék
tv. ÉrtOt<etésitartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
1t<tiZhasznú

tevékénységből)

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozasi tevékenységből

E.
F.

céltartalékok
Kötelezettségek

4L

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek
lll. Rövid lejáratú kötelezetüségek

G.

passzív időbeli elhatárolások

PORRÁSOX ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:
és Cgnrrolling Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

(Ad atok e ze r for i ntb an.)

összesen

Vállalkozási tevékenység

elöző év tárwév
helyesbíése

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

elóző év

előzó év tárwév
helyesbíése

1. Értékes'l,tésnettó árbevétele

J. |.ktvát saját teljesítmények
eneKe
3. Egyéb bevételek

6 558

3 856

6 558

3 856

6 558

3 856

6 558

3 856

ebbő]:
-

tagdí|

-

alapítótól kapott beíizetés

-

támogatások
ebből:adományok

4. Pénzüovi műveletek

bevételei"-

A. Összes bevétel (L+-2+3+4)

27

27

6 585

3 856

6 585

3 856

5. Anyagjellegű ráfordítások

4367

4 310

4367

4 310

6. Személyi jellegű ráfordítások

t 3o2

L28

1.3o2

L28

55

L29

55

L29

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei

ebből: vezető tisztséoviselők
iuttatasai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái
B. Összes ráfordítás

(5+6+7+8+9)
ebből

:

zo

20

5724

4587

5724

4587

861

-73t'

861

-73L

861

-731

861

_731

közhasznú tevékenység

ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;
enedzsment ás Controllin g Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

2.

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év tárgyév
heIyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. KöZponti költségvetéSi
tamogatas
ebből:
- normatív támogatás
B. Helvi önkormányzati
költséóvetési támo'gatáS
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Euróoai Unió strukturális
alapiaiból, Ílletve a Kohéziós

Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséovetéséből Üaqv más állam[ól,

nemzetközi szervezettől
származő támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt részénekaz
adőzó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján átutalt

osszeg

F. Közszol gáltatáS; bevétel
G. Adományok

Könywizsgálói
Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támaszfua.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
zsm€nt és Csntrellinq Egyesület

7. Közhasznú

jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok

Előző év (L)

B. Éves összes bevétel

e ze

r f o r i ntb an,)

Tárgyév (2)

6 585

3 856

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)]

6 585

3 856

H. Összes ráfordítás (kiadás)

5724

45a7

l3o2

L28

861

-73.L

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részénekaz
adózó rendélkézéseszerinti felhásznáIásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevéteI

E. Normatív támogatás
F. Az EurópaiUnió strukturális alapiaiból. i!lewe

a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás

!.

Ebbő! személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoetvéoző-személvek száma
(a közér'rlekú önkőntes tevékónvséo ről szőlő
2oos. évi Lxxxvlll. törvénynek Íreg-felelően)
Erőforrás ellátoftság mutatói
ECtv, 32. § G) a) [(Bl+B2)/2 > 7.000.000, - Ft]

EctV. 32. § (4) c) Kl1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=a,25]
sad al m i tám

lgen

Nem

tr

tr

!
x

B

Ectv,32. § (4) b) [K7+K2>=0]

T ár

Mutató teljesítése

og

atoftság

m

utatói

Ectv. 32, § (5) a) [(CL+C2)/(G1_+G2) >=0,02]
Ectv, 32, § (5) b) [(Jl+12111xl*H2)>=g,51
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Mutató íe//'esífése

tr

B

tr
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