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Képvisel aláírása:

Keltezés:

'b,r^ote f/s F

Kat lt verzi :2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás Nyomtatv a: 20L4.04.29 LO.L5.44



PK-I42A kett s kiinyrnritelt vezet ..gyéb;z9ryezet
. gyr"."kiit"ii n.s" ám oló j a és kti zhá-sznri s á gi melléklete

Magyar Min ség Társaság

Az egyszeríisített éves beszámo!Ó mérlege 4datok ezer forintban.)

Elozo eV tlozo eV I laígyev
helyesbítése l

eszl<ózör 1nrrívÁx1

A. Befektetett eszkozok

!l. Tárgyi eszkozok

B. Forgóeszkozok

l. készletek
ll. Kovete!ések

lv. pénzeszkozok

3 767

3 386

a81

69

69

3 060

2 930

!.3a

c. Aktív id beli elhatárolások

rszxozör összesgnt 3 836 3 L29

ponnÁsoK (pAsszívAl<1

D. Saját t ke 792 554

I. lnduIó t keljegyzett t ke 1 063 1 063

ll. T keváltozás/eredmény -869 -27o

lll. Lekotott tartalék

lV. Értékelési tartalék

V. rárgyévi eredmény alaptevékenységb l 488 -454

trl, rargyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l 110 2L5

E. Céltarta!ékok

F. Kotelezettségek 3o4/. 2 575

l. Hátrasorolt kotelezettségek

ll. Hosszri lejáratri kotelezettségek

lll. Rovid lejáratu kotelezettségek 3044 2 575

G. passzív id beli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 836 3 L29

Nyomtah, a: 2OL4.0 4.29 L0.15.44
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A kett s kiinyrruitelt vezet egyéb _sz_eryezet l __

"gy.r""íísített 
beszámolója és kiizhá3znrisági melléklete I PK-L42

szervezet neve:

Az egys zer íjsített éves beszámoIó e red m ény-ki m utatása (Adatok ezer forintban.)

Ala ptevékenysélI Valla asl (J55Ze5el l

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbíté

tárgyév

t. Értékesítés nettó árbevétele 3 1 460 2 4 1 675

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 6 996 6 630 6 996 6 630

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés 6 819 6 178 6 819 6 178

- támogatások 15c 453 150 453

- adományok

4. Pénzügyi mííveIetek bevételei A l 4 2

5. Rendkívrili bevételek fil9 439

ebb l:

alapítótó! kapott befizetés

- támogatások

A. Osszes bevétel (1-+2+3+4+5) 11 353 8 o92 57c 2L5 Ll,923 8 3o7

ebb l: k zhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjelleg ráfordítások 1 967 L 299 L26 2 o93 t 299

7. Személyi jelleg ráfordítások 8 452 6 378 543 8 995 6 378

ebb I: vezet tisztségvisel k
juttatásai

8. Értékcsokkenési leírás A 7C 0 A 7c

9. Egyéb ráfordítások 220 799 L4 234 799

10. Pénz ovi mt]íveletek
ráfordítása]-

Nyomtatva : 2OL4.04.29 10.15.45
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PK-I42A kett s kiinywitelt vezet _"gyéb 9z9ryezet

" 
gy.r""kiiteit U esrámo lój a és kiizhá'sznus á gi melléklete

Az egytszeríisített éves beszám ló e red mény-ki mutatáse

eI z év l el z év I targvev I

I helyesbítése | |

2' (Adatok ezer forintban.)

Ala

"

ptevékenység

el z év Itárgyév
helyesbítése 

I

\.r55ZE El

""r*" l .'r^=,
Ihelyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráíordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1_o+1]-) 1o 8 LL 8 546

ebb l: kclzhasznri tevékenység
ráfordításai

C. Ad zás eIótti eredmény (A-B) 2L -239

L2. Adótizetési kotelezettség

D. Adózott eredménv (C-12)
71.o -454 _113 2L5 597 _239

1_3. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
7L0 -454 _113 21,5 597 -239

Tá|ékoztató adatok

A. Kozponti koltségvetési
támogatás 399 399

B. Helvi onkormánvzati
koltséóvetési támoQatás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
alapbOl nyrijtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamadó
meohatározott részének ad zó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szól 1-996. évi
CXXV!.torvény alapján kiutalt
osszeg

53 53

F. Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok kcinywizsgálattal aIá vannak támasztva.
K nyruvizsgálói záradék t lgen m Nem

Nyomtawa: 2OL4.04.29 10,15.45
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A kett s kiinyrnritelt vezet egyéb szervezet l __ _ ,
egyszeríísített beszámotója és kiizhásznusági melléklete I PK,L42

1. szeruezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett a|apcél szerinti és ktizhasznrí tevékenységek bemutatása

3. Kcizhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1_ Kozhaszn tevékenység megnevezése:

3.2 K zhaszn tevékenységhez kapcsolódó kozfeladat, jogszabályhely:

3.3 Kcizhasznri tevékenység célcsoportja:

3.4 Kozhaszn tevékenységb l részesi.jI k létszáma:

3.5 Kozhaszn tevékenység f bb eredményei:

1.1 Név

&#ir* sÉg T$r,saság

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Telep{.rlés: Budapest

KozterüIet neve: Horváth Mihály Kozterü!et jellege:

Házszám:

1.3 Bejeg yz határozat száma: m. ffi . Fl6|6T1]5fl/lil9|fil'EE
1.4 Nyilvántartási szám:

7..4 Szentezet adós záma=

ffirffi/EFFF;IT,
1ll9ll6ll6ll8ll1ll7 -E-EE

1.6 Képvise! neve: Pónyai Gytirgy

tér

L

rér,saságlt lllilr nregy,Ér*:}dterj*d,ö lc$pnrisefieni ibáEiss*l rend*l:knz:i,k; A pffft{rer, z,erlí§z tek.m,egyei
í:n sÉg,ugyj ren,d:,ezviÉn3r,*in lk*pvissl. eti magár. Tl*rsaság,u:nk tr}hib at,ltalom:nral tu,,donl*ny,o ,trgfi,d,gÉlí,Én3rek*t

Btl, Btldetp,e tefl.
in$,sÉ$ lHÉt ;l{p,ní,*r*neia E$lS"
*glhird:*t*tt.gfiX.§. Évi páIylfre tt, k,

fulii,n ságszakgmlb,er*ft Ta}*líts,z, j#t f;í}X.'3"

teEjefi*nteti a társ,aság: foítrrólirat*l a: á,*g3rar,R ;im6sé,§;, 1* El min sÉg, :syi Eff}c[xr*i ,ismeretek terjeset$sÉre
l,e} ]rCInii|tus értesít t :t i.ltl fl. tasjairr#k és az ,érd,ekl d, ,}mek
üB,$te,rt*ptár arnlin, ség,íi yl,rendleevények :kegrd,í,nátÉs*r*
nlapot r*filltÉdtet a nn!,rt sé,g,tigyi ism rete,l{ terlesztÉsÉre, ts :ltÁag3rar M:i;nBség ío,!3pórirat *pghfryut:ml

rltartásÉval.
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PK-I42
A kett s kiinyrruitelt vezet egyéb 9z9ryezet

egyszeríísített beszámolója és kiizhászn sági melléklete

szervezet neve:

7. kózhaszn jogállás megátlapításához sztikséges mutatók (Adatok eze r forintban,)

Alapadatok El z év (1) Tárgyév (2)

B. Éves tisszes bevétel Ll 923 8 307

ebb l:

TAszemé|viitivedelemadómeghatározo.tty_észénekaz
ááaró áno á t'ezese szeri nti fel hásználásáról szól ó
rgÓe_evi cxxvl. t rvény alapján átutalt tisszeg 53

D. Kiizszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, iIletve
a Kohézióó Alapból ny jtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] tL 923 8 25A

H. Összes ráfordítás (kiadás) L1,326 8 546

!. Ebb l személyi jellegíi ráíordítás 8 995 6 378

J. Ktizhaszn tevékenység ráíordításai

K. Adózott eredmény 597 -239

L. A szervezet munkáiában ktizrem k<id ktizérdekíi tinkéntes
tevékenvséqet végz -személyek száma
hkozér:dekú cinkéntes tevékényséqr ! szó!ó
2oos. évi LXXXVllt. tairuénynek megTele! en)

Er forrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. (4) a) KB7+B2)/2 > 7,000,0OO, - Ft] x !
Ectv. 32. (4) b) [K7+K2>=0] x n
Ectv. 32. (4) c) [(l7+I2-A7-A2)/(H7+H2)>=Q,251 B D

T árs ad al m i támo g atottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. (5) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=0,02] ! a
Ectv. 32. (5) b) [(Jl+J2)/(H7+H2)>=g,51 n B
Ectv.s2. (5) c) KL1-+L2)/2>= 70 f ] ! tr

Nyomtatv a: 2aL4.04.29 10. 15.45
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A kett s kiinyrruitelt vezet _egyéb _sz,ervezet l ^_ _ 4 l^
egyszeríísített beszámolója és kiizhásznrisági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
t El&.KK;M,ffsí.

Támogató megnevezése: !**m,s {í Eg:y{i{írnü,kti,dési Arep

Támogatás forrása:

kozponti koItségvetés

on kormányzati koltségvetés

m

!
nemzetkozi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás id tartama: E$1B"ffi-iE1-2Sl.a.S, ."ZS

Támogatási osszeg: 4oo ooo

- ebb l a tárgyévre jutó osszeg:

- tárgyévben felhasznált osszeg: 4a 7a7

tárgyévben folyósított osszeg :

399 oo2

Támogatás típusa: visszatérítend ! vissza nem térítend m

Tárgyévben felhasznált sszeg részletezése jogcímenként

Személyi 0

Do!ogi 48 7a7

Felhalmozási o

Osszesen: 48 787

Támogatás tárgyévi íe l használásának sztiveges be m utatása:

d lrolrrmlni* ci& l{GtE& t e& 4urd( *olyóll#t a posráaásáe rr.ltarl( íí t |.li i, az érd ji mqí! ld({d tl
parsls8dsi a Étyr*írft ldttt q gy ré z&t &*&{ri!.é élrg p{ rdz*j a G se$ ÉnogesÉ * ág,ryi mlr*iid L

A ágyi zkitz i nrog* sq*seg*l l tée .á ;lÜ( *. q i* íÉ9i sdtttítógiép}]dd az ir dai muíd& ( t&n g#sáfe

Az i,izleti éVben végzett íobb teveKenysegeK es programoK Demutatasa
*rarsreegraiür,m,g!é{ek8j d6léPr,a dgti báza sd rcíMllíezil(. Apü l í z fil z,d(m gy mine$iigyi
rxrrrea@xn *Épx elEri mqáfi, T& í ág!rí* íóbb sl| iofirrrd eralorytánlÍo .cítd gréíry rer sz írézett Et .r peseíL
L í} éa raéí *{oí}6Eíc* aizan3.At i. é{ zdkríneqrr{ Tsl lW j!&2 13
ma$c{ N!fiEti afu&fu{!Éir*a*iByw xlna}9ógEq & man6s69 l9r{ szd('rtai i m .rfirrr *rlMátre
áeaeoerl ls {B íút ldial' a qiiiír .ié aa ar ld <r r{írek
É gle ryÉ miÍl6 égi yi rcn*éul,&Ríer( 16 rfir&&&8
t-torga lt Óoi( diet a firin Égiigryi ign íEfiEa( aj zré r+, a l|jí g!ííf rir ég elr ird aíet*Írarm Erlr]* &r.*.
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