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A kettős könywitelt vezető egyéb srervezet legyszerűsített beszámolója és közháóznúsági rneliéklete I vx-t+z

szervezet neve:

ESZKÖZöK 1nrrívÁr;

lll. Befektetett pénZügyi eszközök

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

roRRÁsox összeseru

Az egyszerűsített éves beszámoló nrérlege
(Ad atok e ze r fo ri n tban.)
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Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

A. Beíektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

B. Forgóeszközök 547 6 620
l, készletek

ll. követelések
].06

lll, Értékpapírok

lv. pénzeszközök 547 6 514
c. Aktív időbeli elhatárolások 108 7o2
eszrözör osszEsEN

64§ 6 722
FoRRAsoK 1nnsszívÁx;
D. Saját tőke

-L3 437 -13 085

250 250
ll, Tőkeváltozás/eredmény -14 035 -L3 687
lll. Lekötött tartalék

lv. Ertékelési tartalék

v. l argyevl eredmény alaptevékenységből
348 352

Vl. Tárgyévi erdemény v@
E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 14 08( L4274
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek L4 o7E L4 o78

8 196

5 533

649 6 722
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezea legyszerűsített beszámolója és közháóznúsági -aiéklet" I vx-t+z

szervezet neve:

Azegyszerűsített éve: beszámoló ered mény-ki m utatása
(Ad ato k eze r fo ri ntb an.

előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítés

]_. Ertékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények

3. Egyéb bevételek
L72c 3 744 L72c 3 744

; tqgdíj,, alapítótól kapott
oetlzetés

- támogatások 6L4 274j 6L4 2 74i

- adományok
1 l1c 1 00( 1 110 1 00c

4. Pénzügyi műVeletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebbő

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. osszes bevétel (7+l+3+4a51 L72C 3 74l I 72G 3 744

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei L726 37u L72c 3 74/

6. Anyagjellegű ráfordítások L299 2733 L 299 2 733

7. Személyi jellegű ráfordítások 78, 615 7t 615

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai 4l 398 4E 398

8, Éftékcsökkenési leírás ]-t 1e

9, Egyéb ráfordítások

10. Pénzüovi műveletek
ráfordítása]' 2a 2!

Kitöltő vezió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2O1 6.05.23 1 1.í 8.í 9

Alaptevékenysé9 Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év tárgyéV

1



A kettős könywitglt vezető egyéb szervezet
e gysz erűsített b eszámo Ió j a és kö zháőznnsi gi 

- 

mell ékl ete

Az egyszerűsített éves beszámotó eredmény-kimutatása 2.

]_1. Rendkívüli ráfordítások

B. összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

eF_ből:_ közhaszn ú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1_996. évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
oSszeg

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. B lgen ! Nem

Kitöltő vezió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.05.23 11,18.20



1. Szervezet .vonosító adatai

1.1 Név

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: l(iskorona Közterület jellege:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m ffi . blolslobTl/lrlololá] /EE
1.4 Nyilvántartási szám: m_m_l 0l0l01TlrlTE]
1.4szervezetadószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

2015ben els$s§rban a hazaa a társad+l onr ki egyensú lyoz§tt szakmaiJtúnk Eí!$ek érdekátren íolyamalo§an fiEyeltük a házai és a nefrzetkóz-i §a;Úi és-iilé#;;ki|l 
*'

:"LÚ:1:,ald]aÍelkejÉseknek._Kiemelt paftnerüí}k a. MR. Kossuth Ftádió, eien kívül áz *ltl, az ATV, aa Lánchíd Ftádió, * Class FM és ás nr'édiumgk i§ ínegkeíe§ték bénnünk€L A saakÉ.r*,Ö"Txl "' 
*

:1Tll1H_qT1l_=F_'9ÍTr: nétüj}: lulagyarország Liztenságpeliti|eal tel]izere, kihívásai, lqiitónös
ntgttel * l{árPát-m*deneére, tj.lütsjna, Seí*a, tr,evnszaflanfr kapcsolaiok, glohális-kihfvisok és

nenrzetkózi k§Pcsolfftrendszerünklren k!ha§zEá!íuk a virtuá!is térhez kap*so!ódó kutatá§ adta
h_etösegeket. Elnráyítjü*é_kap,csolalot az ENSZ-el és az atrhoz kótódő Ne{nzetköZi Távközlési Unióval.venÍinkaz E.M§Z Eüos8C F.rell,t Y§rkb*n ffestartfi1 a.|üi,lpenti lgazgarásról rerraeaÉn iq. szakénöi

sági ülé§én.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
atlanti

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
és TV nézők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

reEdszeressZekértöimeghívássaIrendelkezünta.z@
incr}Íd rádiÓ!*ee, *frol kéFesek yág]íuBk á fEf}tl §éIt kÉpvi§eíni; táfgyáíh,en €§eti meghí;á§t lGl|ptünk
ég ez ATV-?rez, az RTL l{lu,b|eez. és re M1-lree.

Kitöltó verziő:2,7 0,0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva : 201 6,05.23'l 1,18.20



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete PK-I42

szervezet neve:

5. cél szerinti jutattások kimutatása
(Ad atok e ze r fori ntban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyú|tott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatas megnevezése Előző év Tárgyév

52 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

C. él szerinti iuttatások kimutatása
(osszesen)

_Cél sz.erinti juttatások kimutatása
(mlnoosszesen)

61 TisZtség Előző év (L) Tárgyév (2)

kuratóriumi elnöl 4a 398
62 TiSztség Előző év (I) Tárgy év (2)

A. y ezető tisztséqviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen):

45 39E

Kitöltő verziő:2,7 0.0 Nyomtatvány verzió;5.3 NyomtaWa: 2016,05,23 11,18,21



dfhffi
trrrnlbdl

H.N

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

7. Közhasznú jogá!lás megátlapításához szükséges mutatók
(Ad ato k e ze r fo ri n tb an, )

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel t72í 3 744
ebből:

U,. A szemelyl Jov€delemadó meghatározott részének az
adózó rendel kezése szerinti fel hásználás ár ől szóló
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg tlA 7t

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás 74

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] L6L2 3 592

H. osszes ráíordítás (kiadás) 737t 3 392
l. Ebből személyi jellegú ráfordítás

7t 615
J. Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. Adózott eredmény
348 352

remúködő közérdekű önkéntes
k száma
ységről szóló
megfelelően) A 4

E rőf o r rás e il átotts ág m utató i Mutató teljesítése
lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B7+B2Y2 > Looo.)1)::Fl x !
Ectv,32, § (4) b) [K7+K2>=0] E !
Ectv. 32, § G) c) [(l1+l2-Al-A2)/(H7+Hz1>=g,251 ! a

T ársad al m i támo g atottság m u tató i Mutató teljesítése

ECtv.32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] E !
Ectv,32. § (5) b) [(Jl+J2)/(H7+H2)>=g,51 ! N
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] D x

Kitöltő veziő:2.7 0,0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.05.23 11.18,21
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet legyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
Divl! szgrwez+r*r mmrtioÉs- e€tú témagffized
1,IEA-ND-15-M{}1_49

Támogató megnevezése: \renz eti E gyúttm ü kö dési Al{p Menrzeti Össz etartozás rco l légi rl m

Támogatás íorrása:

központi költségvetés

ön kormányzati költségvetés

B

!
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás idótartama: ':8L5 -ű2. 2L-2űI6.. ú2.?a

Támogatási öSszeg: 600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 516 164

- tárgyévben felhasznált összeg: 544.756

- tárgyévben folyósított összeg:
600 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő E
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 544756

Felhalmozási

Osszesen: 54/.756

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
§ :kapeít táífloE*r*si összeg aZ, alábbi
- lngttl#n Üzemghélé§ i9u§qfi ki#ás§|ft.a távíiltésre &e.7a5 Ft, itramdíjr.* 1§.4gí} Fü lffilsskésEíIésr€ 3,E4g Ft
- Adminisatráei6s lriadásoklxi_l b*nkktiltségle §8.530 F! irodmz,erre 9.?11 Ft l+i}nlrw-zsgáarra§t"4.4E Ft
- Kom'munikásiós ki*dá§oróól ,nr8bil telefsr:r* 94,,112 Ft vezetÉke§ telefunrá 5s.5b7 Ft; internet elltíizetÉsre q8.s71 Ft,
uuebl*p fenntHftásr* 13.698 Ft.

- t*uménerÖfgrrá§ fejle§zté§i ki*dásük fe{reEték lét kor}í.gfen€ián rraló részv.ételt
kben.

vc9Zc r lysegek es programok bemutatasa

A JoiEt Venture §zóvetsÉq és az Amerikéi Kereskedelmi Kam.ara Aíncham_Budapest lcülönbözö bizottságainatc
munkáiában. Valaminl más rendezvényeken vettünk résEr {P,l.: vátalatveu etöi raláxozó dr. Pálinkás Józsáf NKFlt-l
alnökével). Ez utóbbiná! nTeglrívást kaPtunká2 Innoválion'Task FGrc.e tagiái közé,

Kitöltó verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.05.23 1 1.18.21



A kettős könywitglt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete

Támogatási program elnevezése: iós és ruteta$ Ptosíám

Támogatás forrása:

!
!
!
E

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

visszatérítendő ! vissza nem térítendő E
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
kÖzÜl a kutatásvezgtÖ 4 l'lavi nregtrízási díja sO.ü(x) Ft, a projekr adminisztrálor 4 havi

iö lztl i uláE Ft, a megbízá=l dli*k á"á;;áiji* 
"iái -i*iiTiiJ"-t#ii*Jffi6]*" *dolog fri'ldi Sváie, tiina; umzási és vízum úlÉd* gs1-4g3 Ft" szál*§kfi,lt§ég€Á8ls

íellm.lmozási kfiütség egy Can,on seal]n€r 18.$,99 Ft-§§ énékét tartalnrt}zza-

Geop§l ati kai Alapítvány vi sszá n errr téíten d ö§EgPgIlllÁitl ,+lirI}l['vany rílsszá nenr lefitendÓ lálrrogáte§a l€hetölré teszi számrtnkra, hogy
:_"l=íi:r\1_11:'{|Í|i:.tér geopol.tik*ia" cíllürérna kid§lgozására. A zárót*nu]lnánÍl'zateuszlus végére készül .l. i _fl99"fs^e1o19-sitei.n" " 

n"nrr"it.iii x"p...lrijpii;ri ;;;i^eget jeleníö
y::l1.:::láFly:'_ó lé9zvételt ( pl.:_6th ctónal cyberspacé coopération 5ummir}

krrtat*s_ során megh,ívtak awrrzlreni {Kína} i*rter*etei viláfimflrozd; il ű;;ö=á iolt tát ültetni, a ta'lá]kozó
|}i=:i'L_T":p**.PT"I:T:"iT?3p:Tl::L|íttipgr<uanleyggyétletr Tegyar civÍl szervezerkÉnt egy Kírzában,r v9í lgl.@lnévuel glláton fa is relzi €lk,ii'tÉlezettségÜrtret nrind á lniernenet ,kiresolatcs kgtété§ok íolytatásár*" mind a

n u*ló rÉszyét*lünkre.

Kitöltő vezió:2,70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva : 201 6.05.23 1 1.1 8.21

Támogató megnevezése: 'Gl las Athéí?é e,eopel itl*affi

központi költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: ú15.as.01-2ül§-$8.31

Támogatási összeg: [5 000 000

5 013 698

2 o45 954

- tárgyévben folyósított összeg:
7 500 000

Támogatás típusa:

Személyi
518 546

Dologi
1 509 309

Felhalmozási t8 099

Osszesen: 045 954



A kettős könywitg|t vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete

s€ciety in
rendezv€ny részvátelén.ek témögatá§á költsÉgtéríté§§el.

ent oí scienc€ and Techn

Támogatás forrása:

!
önkormányzatiköltségvetés 

!

m

!

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

$*'á='i kÖItségek kÖzÜ| a raF,ÜlÖj€gy ára Brüssz*tbe é§ ui.ssEÉ 19,362 Ft" t sz§ll§da seámla 3;1.a6p Ft, N,,€ly|
l l,ekg{lésre í§fdít§ttun,k 23. I.el Fr-§L

uni< szárnos hazai és nemzefi(öza ciyit és szakmai szervezettel,atJu'ulrn §4dllu§ lláZnu esi llelnze[fiozl cl1/ll es szaKmal szervezettel" Támogató la.giá vagyunk a PénzügyiKoali§iÖ {Financial Transpaíency Coal;ti§il} wa§hingt§ni székhelyü €ivil h]áózatiir nö,igszerese'.1 rész.a bácgi Diplomáciai Akadémia rendezvényein.

glernínel kÍ§éíiÜk xz Emberi jogokleel k+c§6,1at§s nernzetközi trendeket; nézetazongsság esetén támoga§u.k *.otg pefciós ltedemén}reaéseit

Kitöltó vezió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.23 11,18.22

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás idótartama:

Támogatási összeg:
73 685

73 685

- tárgyévben íelhasznált összeg: 73 685

- tárgyévben folyósított összeg:
73 685

Támogatás típusa:

Személyi

Dologi
73 685

FeIhalmozási

Osszesen: 73 685



A_kettős könywitelt vezető eeyéb szervezet
:rűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete

Ml - Mellékletek

Törvényszék:

Kitöltő venió:2,7 0,0 Nyomtatvány verzió :5.3

Fővárosi

Nyomtatva : 2016.05.23 1 1,18,22

csatolt mellékletek

P K- 1 42 -0 1 Könywizs g óIói j elenté s

P K- 142 -02 Szöv e g es beszómoló

PK-142-03 Jegyzőkönyv

MeIIékIet csatolva: X
Eredetivelrendelkezik: 

E
Melléklet csatolva: E
Eredetivelrendelkezik: 

B
Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: 

X

Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: 

E
Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: 

!

Mellékletcsatolva: 
f]

Eredetivelrendelkezik: 
!

PK-142-04 Jelenléti ív

P K- 1 42 -0 5 Megh a talmazó s

PK-142-06 Egyéb


