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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I rX-r+z

szerv6zet neve:

kettos Mérce

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
(Adatak ezer forintban.)

Elóző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözöx (axrívÁr)

A. Befektetetteszközök o

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 0

lll. Befektetett pénzűgyi eszközök

B, Forgóeszközök 1 575

l_ készlerek

ll. követelések 22

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 1 553
c_ Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 575
FoRRAsoK (pnsszívÁx)
D. Saját tőke 1 495

l, lnduló tőke/jegyzett tőke 0

ll. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött tartalék

lv. Értét<elésí tartalék

V, Tárgyévi eredmény alaptevékenyséEből 1 495
Vl. Tárgyévi erdemény válalkozási tevékenységbő 0

E_ céltartalékok

F. Kótelezettségek 0 0

l, Hatrasorolt l(otelezenségek
0

ll. Hosszú leláratú kötelezettségek 0

lll- Rövid lejáratú kóte]ezettségek 0 0

G. passzív időbeíí elhatárolások 8o

roRnÁsox összEsEN 0 1 575
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szervezet neve:

s Mérce Blog Egyesület
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kim utatása (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység osszesan

előző év etóző év
hetyesbítése

tárgyév előző év elóző év
helyesbítése

íárgyév előző év előző éV
helyesbíIésé

aárgyév

]-. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
1 60( 1 600

- tagdíj, alapítótól kapott
benzetes 1( 1(

támogat.ások

- adományok
1 59( c 1 59C

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

_ alapítótól kapon beíizetés

- támogatások

A. osszeS bevétel (J.+2+3+4+5) 1 6oc 1 600

ebből: kózhaszn11 tevékenység
bevételei 1 59§ 1 595

6. Anyagjellegű ráfordítások 10§ 10s

7, Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
Iutatasal

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzüovi műveletek
ráíordításaj-
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I eX-r+Z

Az egyszerúsíten éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezaríorintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előZő év elóző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

]-].. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+B+9+10+1].) 105 c 10E

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai ].o5 10!

C. Adózás elótti eredmény (A-B)
1 495 c 1 49!

L2, Adóíizetési kötelezettség

D, Adózon eredmény (C-1_2)
1 495 ( 1 49§

13. Jóvahagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmeny (f)-13)
1 495 1 49r

Táiékoztató adatok

A. Központi költségvetésl
támogatás

B. Heívi önkormánvzati
költsé§vetési támo!atás

C, Az Er-rrópai Unió strukturáis
alapiaiból. íllewe a Kohéziós
Alapból nyújtoft támogatás

D. Norrnatív támogatáS

E. A személyi jövedelamadó
meqhatározótf részének adózó
renöelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

F, KözszolgáltatáSi beVétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua.
Könyrwizsgálói záradék ] lgen m Nem

§zervezet neve:

Mérce
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I lX-r+z

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél sz€rinti és kózhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

s Mérce Blog Egyesiilet

1.2 Székhely

lrányítószám EEEE Település: Budapest

közterület neve: BARoss Közterület jellege:

Hiizszám:ill Lépcsóház: t--__-l Emelet: l, l Aitó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m m.|6rd5FT-il/lrlolÍli/m
1.4 Nyilvántartási szám :

1,4 Szervezet adószáma:

m-m- 0lolrl5l9l4l7

EEEEEEEE-E-EE
1,6 Képviselő neve: JAMBOR ANDRAS

z egyesailet kezdve o]yan l-sZ gz, arnely a közszotgálati célok
érését szolqálja. és az egyesuleti alapcélok érdekében történilli
z egyesűlet fi,iggellen úiságírói tevékenység keretében internetes és nyomtaton sairóternréket állít eló, és a
kkek a !vw,v.kenosltrerce.blog,hu cítrren olvasnatók el, illetvé a Kenös Mérce Facebook-oldalán keresztül

s etérhetók.
Kozéler tskolájával együtünüködésben noventlrer és decenrber hónapban nyomlaron fornrátran kiadványt

meg Feketetnosó cínrnrel a Kenós Mérce Blog Egye§ület. A kiadvány a szo§iális elláró
ényet(lren és szeEénységben élö enlberek körében volt terjeszNe, hogy aZ inlernerhez ritkán, Vagy
üán nenr hozzáférö álíanpolgáíokhoz ls eljussanak a cikkek, hírek.

novembeíben és decemberben három kerekasztel-beszélgerést szervezlünk ae AuróráDan, nrelyel(en
§§ze§ell 37o érdeklödö vett ré§zt,

3,]" Közhasznú tevékenység megnevezése: édiatartatom-szoloáltatás közszoloálati célokért
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, iogszabályhely: 2010. évi cIV. törvény a.§ (1) és 10.

xxxv. 83. 1) és 98. 1

3.3

a^

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: minden
Kózhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közlrasznú tevékenység íóbb eredményei;

egyestilet lrejegyzésétöl szánríron 2 hónap alan az egyeglilet által kjadon internetes §ajlórernréknek
6701 egyedi Iárogatójavolt, 165 cikk ielent nreg. Facebook-olclalunkon általágosan napi 25O ezer
tbert értunk el, az oldalnak 7o000 köVetdje VOlt 2015. december 31gye!. A Közélel lskolájával
yunnlükildésben kiadon nyontÁtott sairótermék ósszesen 600 pé!<lányban lelenr nTeg.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szeryezet neve:

Kettos Mérce Blog Egyesület

5. Cél szerinti iutattások kimutatása (Adatok ezq torintban)

6. vezető tisztségviselőknek nytljtott |uttatás

5.1 Cél szerinti juttatas megnevezése Elózó év Tárgyév

5.z Cél szerinti juttatás meEnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szeíinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti iunaások kimutatása
(mindösszesen}

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztsógviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen): (
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

szervezet neve:

kettos Mérce lel

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer toíinlban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 1 60c

ebbol:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adóz6 renddlk'ezése szeri nti f elhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvóny alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigá!t bevétel [B-(c+D+E+F)] 1 60(

H. Összes ráfordítás (kiadás) 10f

l. Ebből személyí jellegű ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 10!

K. Adózott eredmény 1 49í

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
(a közéróekÜ önkőntes tevékénységről szóIó
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megíelelően)

E rőfo r rás e l látottság m utatói Mutató :ljesítése

lgen /Vem

Ectv. 32. § (4) a) KB7+B2)/2 > 7.ooo.ooo, - Ft] ! B
ECN.32, § (4) b) [K7+K2>=0] B D
E ctv. 32. § (4 ) c) Kl 1+ l 2 -A 1 -A2) /(H 1 + H 2)> =0, 2 5] ! B

T ár s adal m í támog atottság m ulaíó i Mutató fe/lesííése

EcN. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >-o,o2] l tr
Ectv. 32. § (5) b) [(J7+J2)/(Hl+H2)>=g,51 E !
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] D B
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I eX-r+Z

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
Qdolnányok

Támogató megnevezése: uagánsZemélyek

Támogatás forrása:

központi költségVetés !
önkormányzatiköltségveté. !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtanama: l015. novem her-decemDer

Támogatási ósszeg: 1 590 0oo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1o5 ooo

tárgyévben felhasznált ósszeg: 105 o00

- tárgyévben folyósított összeg:
1 59o 0o0

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem téíítendő m

Tárgyévben felha§znált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 1o5 oo0

Felhalmozási 1 485 oo0

összesen: 1 59o oo0

Támo gatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bem utatása:

§ magalrszentélyelcöl érkezó adományokból ledeztük a Kenös Mérce blog Facebook-hirdetéseinek xoltségér

Az uzlett evDen VegzeII To§Í) IevexenysegeK es píogramoK Demufalasa
{z egyesülel beiegyzéséről szánríron 2 hónap alan a2 egyesület átal kiadon inlernetes sajtóterméknék 526701 egyeda
árogatóia Yoll, 165 cakk Jelent meg, Facetrook-oldalunkon álralágo§an napi 25o ezer embert érttink e!, az oldalnak 7oofi
,(ovelöie Volt 2015. decenlt]er 31-9yel. A Kozélel lskolájával egyúttmükódésb€n kiadot nyomtaton saitóteímÉk m0
9éldányban jelenr rneg.

ettos Mérce sület
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