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Ftggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentds

A NESsT EUITOPE Nonprofit Kft rulajdonosainak
A kiizhasznf egyszeriisitett 6ves besz6mol6r6l k6sziilt jelent6s
Elv6gezttik a It{ESsT EUROPE Nonprofit Kft melldketlzorc.dvi k6zhasznri
egyszeriisitett
6ves besz6mol6j6nak a kdnyvvizsg6latdt, amely kdzhasznri egyszeriisitett
6ves iesz6mol6 a
2015. december 31-i fordul6napra elklszitett rn6rlegb6l
- -JtyU"tt az eszk6z6k 6s forr6sok
egyez5 v6gdss:zege 62.786 E Ft, a m6rleg szerinti eredmdny 9.304 E Ft vesztess6g
-,6s az
ez,en idSponttal v6gz6d6 6vre vonatkoz6 eredlm6ny kimutatdsb6l, valamint
a to,rv6ny 6ltal
el6in inform6ci6kat tn'talmaz6lneg€szitl mellokletb6l6s kozhasznris6gi jelent6sb6l6ll.

A vezet6s felel6ss6ge a kiizhasznf egyszertisitett 6ves besz6mol66rt
vezet6,s felel6s a klzhaszn:d egyszeriisitett 6ves besz6mol6nak

.A

a re6 vonatkoz6

tlorv6nyekben ioglalttakkal dsszhangban tort6n6 elkdszft6s66rt 6s val6s bemutat6s66rt,
valamint

az olyan bels6 kontrollok6rt, amelyeket a vez:,et€s sziiksdgesnek tart althoz, hogy lehet6v6
'v6ljon az akdrr csaldsb6l, ak6r hib6b61 ered6 l6nyeges hlb6s ilLlitdsokt6l mentes
k6zhasznri
egyszeriisitett 6ves besz6mol6 elkdszitdse.

A kiinyvvizsgdld felel6ss6ge
Az a mi felel6ss6giink a kdzhaszni egyszenisitett 6ves besz6mol6 v6lem6nyez6se
kdnyvvizsg6latunk alapj6n. Konyvvizsg6latunkat a magyar Nemzeti Kcinyvvizig6lati
litandardokkal dsszhangban hajtottuk v6gre. Ezek a standardok megkriveielik, hogy
megfeleijUnk a:2 etlkai kovetelm6nyeknek, valamint hogy a kdnywizsgalitot trgy tewezzik
meg 6s hajtsuk vdgre, hogy kell6 bizonyoss6got szerezztink arr6l, hogy i'kdzhasznri
egyszenisitett 6ves besz6mol6 mentes-e a l6nyeges hib6s 6llit6sokt6l.

A konywizsg6lat magdban foglalja olyarr elj6r6sok vlgrehaltdstt, amelyek c6l1a
kdnyvvizsgdlatibizonyit€kot szerezni a krizhasz,nf egyszerusitett 6ves besz6mol6b* ,r"r.pi6
cisszegekr6l €s k6zz6t6telekr6l. A kiv6lasztotl. elj6rdsok, bele6rtye az egyszeriisitett 6ves
tresz6mol6 ak6r csal6sb6l, akdr hib6b6l eredri, l6nyeges hib6s attitaiir kocklnatnnak
felm6r6s6t is, a. kdnyvvizsg|l6 megili"Leset6l ftiggnek. A kock6zatok ilyen felm6r6sekor a
kdnyvvizsg6l6 a kdzhaszni egyszenisitett tives beszrimol6 gazddlkod6 egysdg 1Ltali
elk6szit6se 6s val6s bemutat6sa szempontj6bdl irelev6ns bels6 kontrolLt az€rt m6Ggeii, hogy
crlyan kdnywiz:sgdlati elj6r6sokat tervezzen meg, amelyek az adott kciriilm6nyek ktiz6it
naegfelel6ek, de nem azdrt, hogy a gazdflkodd egys6g bels6 kontrollj6nak hat6konys6g6ra
vonatkoz6an v6[em6nyt mondjon. A kdnyvvizsg6lat magdban foglalja tov6bbd az alkalmazott
sz6mviteli politiik6k megfelel6s6g6nek 6s a 'vezet6s dltal k€szitett szdmviteli becsl6sek
6sszeriis6g6nek, valamint az egyszeriisftett dves besz6mol6 6tfog6 prezentflSs6nak 6rtdkelds6t
is.

MeggySz6d6siink, hogy a megszerzett krlnyvvizsg6lati bizonyit€k elegend6 ds megfelel6
a.[apot nyujt k6nyv vizsgdl6i v6lem6nyiink megadl6s6hoz.

V6lena6ny

V6lem6nyunk szerint a kdzhasznri egyszeriisitett dves besz6mol6 megbfzhat6 6s val6s k6pet
ad a gazd6lkorl6 NESsT EUROPE Nonprofit Kft 2015. december 31-6n fenn6ll6 vagyonies
pdnzijgyi helyzet&5l, valamint az ezen id6ponttal vdgz6d6 6vre vonatkoz6 jdvedelmi
helyzet€rol a sz6mviteli t6rv6nyben foglaltakkal dsszhangban.
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Kiizhasznf egyszeriisftett 6ves besz6mol6 MERLBGE t'Arr villtozat
Eszkiiziik (alktiv6k)
Lz

:d.zleti 6v m6rl[ egfordul6napj

a

20tstt2/31

:

(6v/h6/nap)
adatok E Ft-ban

Sor-

A t6tel megnevez6se

szfm

El6z6 6v

b

a
01.

A. Befektetett eszkiiziik (02.+04.+06. sor)

02,

I.IMMATERIALIS JAVAK

II. TARGY] ESZK6Z6K

u).
06.

I

III. BEFEK'|ETETT PENZUGYI ESZKOZOK

93s

47

128

381

807

500

0

06. sorb6l:
Befeklertett p6nziigyi eszk0zdk 6rt6khelyesbit6se

08.

B. Forg6eszkitziik (09.+10.+l l.+12. sor)

09.

I. KESZLEIIEK

10.

II. KOVETI]LESEK

ll

III. ERTEKPAPIROK

12.

IV. PENZEI]ZKOZOK

14,

0

e

04. sorb6l : T 6r gyi eszkOz0k 6rtdkhelyesbitdse

01.

13.

1 928

Tdrgy6v

02. sorb6l: Immateri6lis iavak drtdkhelvesbit6se

03.

04.

El6z6 6v(ek)
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d
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12266
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Kiizhasznri egyszeriisitett 6ves beszfmol6 MERLEGE 'rArr villtozat
Forr6sok (passzfv6k)
Az izleti dv m6rllegfordul6napj

2015t12t37

a:

(dvlh6/nap)
adatok E Ft-ban

sorszirm

A t6tel megnevezdse

El6z6 6v

b

c

a
15.

D" Saj 6t t6ke

16.

I. JEGYZEIIT TOKE

1',7.

18,

(I

6.+ I 8 .+ 19 .+20.+21 .+22.+23 . sor)

17 880
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e
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3 000
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16. sorb6l:
visszav6s6rolt tulai doni r6szesedds n6v6rtdken

II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT

T6KE (-)

2l

19.

III. ToKETARTALEK

20.

IV" EREDN/TENYTARTALEK

2r.

V. LEKOTOTT TARTALEK

22.

VI" ERTEKELESI TARTALEK

zJ.

VI]. MERL]JG SZERINTI EREDMENY

.A

E. tC6ltartalt6kok

25.

F. lKiitelezetts6gek (26.+27 .+28. sor)

26.

I. FIATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

21.

II. HOSSZU LEJARATU K)TELEZETTSEGEK

28.

III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

29.

30.
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o

16272

17 380

1 108

-9 304

I

280

I

280

1 189

G. Passzfv id6beli elhat6roldsok
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30 320
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Kiizhasznf egyszerilsitett 6ves besz6nnol6 iisszkiilts69 eljflrflssal k6szitett
EREDMNXYXINVTUTATASA
't A" vSlltozat
Aztrzteti dv

merlegfor<lul6napja:

2015

I 12 / 3l

(dvAr6lnap)
adatok E Ft-ban

Sorsz:im

A tdtel megnevez6se

El6z6 6v

b

c

a

I

Ert6kesitt6s nett6 6rbev6tele

II.

Aktivrilt saj6t tel,liesitnn6nyek 6rt6ke

ltII.

Egy6b bev6telek

III. sorb6l:

T6rgy6v
e

93s

15 837

55 837

virsszairt drtdkvesztds

V.

Szem6lyi j ellegii rf fordft6sok

vI"

Ert6kcsiikken6si

VIL

Egy6b rdrfordit6s,ok

:tei16s

t2 324

16 444

05

26 364

29 2s1

05

270

s82

07

20 235

18 018

08

Vll. sorb6l: drtekvesztes
A.

VIII.
IX.
B.

03

04

rdfrordftf sok

hnyagi

01

02

44 695

1tv.

eJLlegii

El6z6 6v(ek)
m6dosit6sai
d

09

UZEMI I[UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE
(i.+II.+III.-IV.-V...VI.-VII.)

I 339

P6nziigyii miiveletek bev6telei

139

P6nziigyii miiveletlek rf fordft6sai

370

PENZUGYI MU'\TELETEK EREDMENYE

rvm.-IX.)

0

-7 519

10

82

ll

t

701

t2

-231

0

-t

619

13

1 108

0

-9 138

14

L.

SZOKASOS VAI.L.A.1LKOZASI EREDMENY
(+A.+B.)

X.

triendkivirili bev6trelek

0

0

t79

15

XL

Fi.endkivriili rdfo rdit6srok

0

0

34s

16

D"

FJNDKIWLT EREDMENY (X.-X.)

0

0

-t66

17

E.

/.D6ZAS EL6T'II EITEDMENY (+C.+D.)
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0
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0
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0
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(6vlh6/nap)
adatok E Ft-ban

50rszam

A t6tel megnevez6se

El6z6 6v

b

c

a

I

El6z6 6v(ek)
m6dositr{sai
d

Kiizhasznri c6l szerinti miikiid€sre kapott trimogatds

44 681

l/a

rlapftrSkt6l

tlb

kiizponti kiilts6gvetdstdl

l/c

h

l/d

rgy6b
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P6ly6zati fton elnye:rt tfmogaths

J

Kiizhasznri c6l szerinti tev6kenys69b6l szArmaz6 bev6tel

4

Tagdij b6l sztr maz6 bev6tel

f,

Egy6b c€l szerinti bev6tel

e

5s 837

01

22 944

9 918

02

0

0

03

0

0

04

21 737

45 9r9

05

0

0

06

837

935

07

0

0

08

1s3

26r

08

60 671

57 033

09

0

0

l0
1t

rmr{ ny zatl:.61

2

T6rgy6v

ls

0

A.

Osszes cdl szerinti tev6kenys6g bev6tele (1+2+3+4+5)

B.

Vdrllalkoz6si tev6ken ys6g bev6tele

C.

Osszes bevdtel (A+B)

60 671

57 033

Anyagiellegii rdfordiitfsok (c6l szerinti tev.)

t2 324
26 364

t6 440
29 zsl

270

582

t4

20 23s

18 018

15

370

1 701

t6

0

345

l7

s9 563

66 337

l8

I
,'L

Szem6lyi

jellegii 16fordit6sok (c6l szerinti tev.)

J

6rt6kcsdkken6si leir6s (c6l szerinti tev.)

4

Egy6b rdfondft:isok (c6l szerinti tev.)
P6nziigyi miiveletek 16fordit6sai (c6l szerinti tev.)

12

l3

6

Rendkfviili r6fordft6sok (c6l szerinti tev,)

D.

C6l szerinti tev6kenys69 rr{forditr{sai (l+2+3+4+5+6)

I

Anyagiellegii 16forditrisok (vrillalkozr{si tev.)

0

0

t9

2

Szem6lyi j ellegii rf fo rdit6sok (v6llalkozr{si tev.)

0

0

20

Ert6kcsiikken6si leinls (v6llalkoz{si tev.)

0

0

2l

4

Egy6b rdfordit6sok (v6llalkoz6si tev.)

0

0

22

5

P6nziigyi rniiveletek rrr{forditrisai (v6llalkoz6si tev.)

0

0

LJ

6

Rendkiviili 16forditrisok (vrillalkozr{si tev.)

0

0

24

E.

Vfllalkozfsi tev6kenys6g rdfordftisai (1+2+3+4+5+6)

0

'r<

F.

0sszes r6fordft6s

59 563

66337

26

0

0

)1

A.d6z6s

el6tti v6llalkrz6si eredm6ny (B-E)

Ad6fizet6si ktitelezefits6s

0

0

28

I

f :{rgy6vi vrirllalkozris eredm6ny (G-H)

0

0

29

I

frlrgy6vi eredm6ny aLlaptev6kenys6gb6l (A-D)

108

-9 304

30
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b

a

A

(dvlh6/nap)

\.

Szem6lyi jellegri

rdforditfsok

29 25r

2t

B6rkdlts6g

669

Ua

rbb6l: megbizasi dijak

0

tlb

iszteletdijak

0

Szem6lyi j ellegii egydb kifi zetEsek

|

J

B6rjdrul6kok

6 076

B

B.

I

Ebbdl: tov6bbutalt, 6tadott tdmogatasok

.,

A szenrezet 6ltal nyfijtott t6mogatdsok

r0 393

tlt
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2015.
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Beszrimolisi id6szak:

2015. december 31.
2015. ianu6r 01. - 2015. december 31.
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1.

AtaHnos inform6c i6k a b eszhmol6hoz

1.1.

A gazdflkod6 bemutatfsa

A Nesst Europe Nonprofit Kft 2010, 6vben alakult. A t6rsas kozhasznu tevdkenysdget
folytat, ingyenes szakmai tan6csad6st valamint p'nzigyi t6mogat6s nyujt'
gazdasigi tevdkenysdget szdkhelydn
A Nesst Europe Nonprofit Kft a besz6mol6si id6szakban rendszere s
nem folytatott, telephelye illetoleg fi6ktelepe nincs'

1.2. Az

kiviil

iizleti 6vi gzzd6lkod6s kiiriilm6nyei

Jelen besz6m o16 a20r5.janu6r 01.
december 31.

- 2015. december 31. idoszakot oleli fel, a mdrl:g fordul6napj a2015'
fenn, a Nesst

A mdrlegk6szitds napj6ig a v6l1alko zds folytatils6nak ellentmond6 tenyezo, kdrtilmdny nem 611t
nem
e.'ope fronprofit Kiia 6ebthat6 jov6ben is fenn tudja tartani mtikoddsdt, folytatni tudja tevdknysdgdt,
vhhitt: a miikOdd* besziintetdse vagy jelent6s csokkendse'
1.3.

A besz6mol6 kiizremiikiid6i

A besz6mol6 elkdszitesdvel, a sz6mviteli feladatok ir6nyit6s6val megbizott szemdly mdrlegkdpes konyveloi
vdgz5k
kdpesitdssel bir, a nyilvhntartilsba vdtelt vegzo szewezer 6ltal vezetett konywiteli szolg6ltatdst
rendelkezik.
(igazolvbnnyal)
engeddllyel
nyilu1nturtes6ban szerepel, a tev6kenyseg ill6t6reru jogosit6
A besz6mol6 elk6szit6sd6rt felel6s szemdly neve, cime: Ot<ros Erika, 2230 Gydmr6,

HaLt6r

u. 19'

r egisztr 5ci6s szdma 17 023 8

gazd1lkod6si form6hoz eloirt, vagy m6s jogszabillyi kotelezettsdg alapjiln a I6rgy6'vi
besz6mol6t hitelesito
sza66lyszeris6g6t, megbizhat6s6g6t 6s- val6disagut Lo"y*izsg6lo ellenorizte. A
28.
utca
Mester
Kft,Budapest,
konywizsg6l6-megbizisbmk jellemzoi, neve, cime: MBKI
f'elelOs szemdly Hulik Veronika, kamarai tags6gi sz6ma'.00652I
besz6mol6

A

Ndv:
Cim:

MVKI Kft Hulik Veronika
1095 BudaPest, Mester utca28'

Tagsdgi igazolvhny

1,4. Beszimol6

szdma'.

006521o

nyilvinossiga

A sz6mviteli besz6mol6 6s az ahhozkapcsol6d6 kiegdszit6 inform6ci6k, jelentdsek a jogszabdlyok 6ltal el6irt
a szdkhelyen
nyilv6noss6gon tril a Nesst Europe Nonprofit Kft munkav6l1al6i, alkalmazottai ds tagjaj szdmira
pontos
cime:
A
szdkhelv
k6szithetnek.
m6solatot
rdszleges
vagy
is megtekinil etok, azo66l az erintettekleljes
1054 Budapest,Bajzsi-Zsilinszky rit 58 I 6

2.

A szimviteti p olitik a alkalmazhsa

2.1.

A kiinywezet6s m6dja

vezettA Nesst Europe Nonprofit Kft konyveit _nragyar nyelven, a kett6s konywitel elvei ds. szab6lyai szerinrL
kiilso
megbizott
ossze6llit6sa
A szftmviteli inform6ci6s rendszei kialakiiasa ds mtik<idtet6se, a besz6mol6 jellemz;oi
Patent
az
alilbbiak:
szolg6ltat6 feladata. A sz6mviteli szolgilltathst nytrjt6 szewezet f6bb adatai,
Mdrles Kft
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2.2" Kiinywezet6s (is a beszfmol6 p6nzneme

A kdnyvek vezet6se
forintban

keriirLlnek

magyar forintban tortdnik, a besz6moloban az adatok elt6r6 jeldlds hi6ny6ban ezer
feltiintetdsre.

2.3. Alkalm azott szfrmviteli szabSlyok
Jelen besz6mol6 a hat6lyos magyar sz6mviteli eloirdsok 6s a Nesst Europe Nonprofit Kft kialakitott
sz6mviteli politik6ja s:zerint keriilt ossze6llit6sra, a tdrvdny eloir6sait6l val6 eltdrdsre okot ad6 kdr{ilmdny nem
meriilt fel.
2.4"

A szfmviteli politika tdrgydvi vfiltozhsa

A t6rgydvben

a Nesst

liurope Nonprofit Kft sz6mviteli politikdj6ban olyan v|ltozits nem tortdnt, amely

a val6s

ds rnegbizhat6 kdp megitdldsdt drdemben befoly6solta volna.

2

"5. B eszirnLrl6 v6larsztott fo rmrij a 6s tf p u s a

A

Nesst Europe Norrprofit

Kft a tdrgyidoszal<ra az elozo iizleti

dvhez hasonl6an egyszenisitett dves

besz6mol6t kdszit.

Az ererJmdny:meg6llapit6s6nak vllasztottm6dja az el6zo ijzleti lvhezhasonl6an: Osszkdltsdg elj6r6s.

A

Nesst Europe Nonprofit Kft. az elozo ij;zleti dvhez hasonl6an a besz6mol6ban mind a mdrleget mind

az eredmdnykimutat6st 'A' v6ltozatban

illlitotta 6ssze,

sz6rnviteli s:zab6lyok szerint jelen sz6mviteli besz6mol6 maryar nyelven keriilt ossze6llit6sra.Ezen
feliil a besz6mol6 elemei angol nyelven is rendelkezdsre 61lnak, de amagyar ds az idegen nyelvri szciveg eltdr6

.A magyar

drtelmezdse esetdn a besz6mol6 maryar szcivege ameghatdrozo.

2.6.IJzletijelent6s
A Nesst Europre Nonpr:ofit Kft tizleti jelentds kdszitdsdre nem kdtelezett.
|2.7

. M 6rlegk6szit6s v

illasztott id6p ontj a

A mdrlegkdszitds id6pontj6ig ismerttd virlt, a tdrgyevet vary az eloz6 eveket drinto gazdasdgi esemdnyek,
kdrtilmdnyek hat6sait a beszdmol6 tartalmazza. A mdrlegkdszites v|lasztott id6pontj a:2016.05JI.
2.8. Jelentds iisszegii hflbfk 6ntelmez6se

azizleti 6vben felt6rt, egy izleti 6vre vonatkoz6hibdkhathsa, ha a saj6t toke
viilozdsai abszohit rlrtdkdnek egyi.ittes osszege a vizsgd,lt izleti dvre klszitett beszdmol6 eredeti

Jelent6s osszegiinek nLin6siil

mdrlegf6osszegdnek 2tyo-6t, de legal6bb az I MF| vagy ennek megfelelo devizadsszeget meghaladja. Ebben
az esetben afelt6rt hib6k hat6sa atirgyevi besz6mol6ban nem at|rgyevi adatok kozott, hanem elkiilonitetten,
elozo ev ek m6do sit6sakdnt keriil bemutat6sra.

2.9. Jelent6s iisszegii

kiiliinbiizetek 6rtelmez6se

Amennyiben a sz6mviteli politika m6s resze eltdroen nem rendelkezik,: gy az eryes tdtelek esetdben jelent6s
tisszegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelo devizarisszeget meghalad6 osszeg minostil. A fogalom
alkalmazdsa

az:,

;;:.::.{

izleti

elozo

!L:;.r

.........

Nesst Europe Nifii$'pont

t(E

evhez kdpest

nemv|ltozotL
*"fleru"i
E"son'os'u

l

/f/k
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2.10" Jelent6s iisszhatds 6rtelmez6se
szhmviteli politika m6s rdsze e1t6r6en nem rendelkezlk, ugy a tdtelenkdnt nem jelentos
kiilonbozeteket is figyelembe kell venni, ha a kiilonbozetek osszhat6sa 6ltal valamely mdrleg- vagy
eredmdnykimutat6s sor drtdke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelo devizaosszeget meghalad6 drt(ikben villtozik.
A fogalom alkalmazdsa az elozo iJ,zleti 6vhez kdpest nem v6ltozott.
Amennyiben

a

2.11. Devizis t6telek 6rt6kel6se

Alkalmazo

tt devtzahrfolyam

pdnzdrt6kre sz6l6, vagy devizaalapi eszkozdk 6s kotelezetts6gek - kivdve a forintdrt v6s6rolt
valut6t. devlz& -" valamint bevdtelek 6s r6fordit6sok forintdrldkdnek meghat|roz6sa egysdgesen a v6lasztott
hitelintdzet 6ltal meghirdetett devizavdteli ds devizaeladdsi 6rfolyamdnak szdmLani |tlagbt tortdnik.
A v6lasztott hitelintdzet: Citi Bank Zrt.

A kiilfdldi

Devizds 6rt6kel6s v illtozisa

A deviz6s tdtelek drtdkeldse az el6zo

:d'zleti 6vhez kdpest -

a jogszabdlyi eloir6sok v5'ltozdsainnk hat6sain tirl

- nem v6ltozott.

2.12, fi,)rtlkcsiikkendsi leir6s elszimolisa

Ert6kcstikken6si leirfs m6dj

a

Az dvenkdnt elsz6moland6 drtdkcsdkkends megtervezds e - az egyedi eszkdz vdrhato haszn6lata, ebbol ad6d6
elettartama, fizikai ds erkdlcsi avul6sa, az egydb kdriilmdnyek ds a tetve:zett maradv6nydrtdk
figyelembevdteldvel - 6ltal6bar- az eszkdz bekertildsi (brutt6) drtdkdnek arbny|ban tortdnik.
Az 6rt6kcsokken6si leir6s elsz6mol6sa idoarinyosan (line6ris leir6si m6dszerrel) tdrtdnik.

Ert6kcsiikken6s elszimolfsinak gyakorisfga
Az 6rtdkcsokkendsi leir6s elsz6mol6s6ra - mind a fokdnyvben, mind a kapcsol6d6 analitik6kban - i.izleti
dvenkdnt egy alkalommal keriil sor, kivdve a kivezetett eszkozok terv szerinti torldvi 6rtdkcsok'kendsdt, mely
a kivezetdikor elszdmol6sra kertil. Terven feliili drt6kcsokkendsi leir6s elsz6mol6.s az az:I megalapoz6
esemdnnyel egyidejiileg vagy a fordul6napi 6rt6kelds keretdben tdrtdnik.

Kis6rt6kii eszkiiziik 6rt6kcsiikken6si leirfsa
100 EFt, vagy ennek megfele16 devizaossze g alatti egyedi bekeriildsi drt6kkel bir6 vagyoni drtdkfl jogok,
szellemi termdkek, t6rgyi eszkozdk bekertildsi drtdke a haszn|latbavdtelkor drtdkcsdlKkendsi leir6skdnt egy
dsszegben elsz6molSsra keriil. Ebben az esetben az drtdkcsokkendsi leirSst tewezni nem kell.

A

Nem jelent6s maradvfny6rt6k
A maradv6nydrtdk nulla osszeggel veheto figyelembe az drtdkcsokkendsi leir6s tervez(:se sor6n, ha az eszkdz
hasznos elettartama vdgdn vbrhat6anrealizillhato drtdke val6sziniisithet6en nem halardja meg a 100 EFt-ot,
vagy az ennek megfelelo devizadsszeget.

Terven feliili 6rt6kcsiikken6s ensz6molisa
Terven feliili drtdkcsokkendsi leirds elsz6mol6sa szempontjdb6l a konlv szerinti drtdk akkor haladja meg
jelentosen apiaci drtdket, ha az egyes tdtelek esetdben a kiilonbozet meghaladja a 100 EFt-ot, vary az ennek:
megfelel6 devizaosszeget.

Ert6kcstikken6si leiris elszfmolSsinak vdltozdsa

Oldal:
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Az 6rtdkcsokl<endsi leir6s elszSmol6s6nak m6dj6ban, az alkalmazott elj6r6sokban a jogszab 6lyi vtltozbsokon
tirl, sajSt hatdLskorben meghozott sz6mvitelpolitikai dontdsek miatt tov6bbi v6ltoz6sok az el6zo :iLzleti evhez
kdpest nem tdrtdntek.
2"13" Ert6h/eszt6sek elszimok{sa
Ertdkvesztds e1sz6mol6 s6ra - az elozo izleti dvhez hasonl6an - akkor ker{il sor, ha a kdnyv szerinti lrtel<hez
kdpest az egyes tdtelek esetdben a vesztesdg-jellegri kiilonb<jzet tart6s ds jelentos. Jelent6snek minosiil a 100
EFt-ot, vagy trz ennek. megfelelo devizadsszeget meghalad6 kiildnbozet.
2.

14. Visszairf sok alkalmazdsa

A terven feliili drtdkcr;okkendsi leir6s ds az elszitmolt drtdkvesztdsek visszairdsa az 6ltal6nos szab6lyok szerint
tortdnik.
2.15. Ert6khelyesblit6sek alkalmazdsa

A

Nesst Europe Norrprofit

Kft az drtdkhelyesbitds

lehet6s6gdvel nem kiv6n dlni,

igy a mdrlegben

sem

drtdkhelyesbil;ds, sem drtdkhelyesbitds 6rldkeldsi tartaldka nem szerepel.

2.16" Vak6s rlrt6ken tdrt6nd 6rt6kel6s
A Nesst Europe Nonprofit Kft a val6s drtdken trirt6n6 drtdkelds lehetosdgdvel nem kiv6n 61ni, igy a m6rlegben
ehhez kapcsc,l6d6an sem drtdkeldsi ki.ilcinbrizet, sem val6s drtdkelds drtdkeldsi tartaldka nem szerepel,
az eredmenykimutat6s; ehhez kapcsol6d6an 6rtdkeldsi ktilonbozetet nem tartalmaz.
2.17

" Llapit;ls-f tszervez6s kiilts6gei

Az alapit|s-btszeweze:s kdltsdgei nem keriilnek aktiv6l6sra az immateri6lis javak kozdtt, azok - az elozo :i.zleti
dvhez hasonli,an - a tt.rgyidoszakban koltsdgkdnt sz6moland6k el.

2"18.

Kis6rleti fejleszt6s aktiv6l6sa

A Nesst Europe Nonprofit Kft a kisdrleti fejleszt6s koltsdgei aktiv6l6s6nak

lehetosdgdvel nem kiv6n dlni,

azokat - az el(izb ijzlelJ 6vhez hasonl6an - minden esetben atdrgyidoszak koltsdgei kozott sz6molja el.
2.19 . C 6ltar{:al6k-kr5p zfls szab hly ai

A Nesst Europe Nonprrofit Kft garanci6lis

ds egydb k<jtelezettsdgek fedezet6re, valamint a vdrhatl,jelentos,
id6szakonkdnt ismdtl6d6 j6v6beni koltsdgekre cdltartaldkot az 6ltaI6nos szabdlyok szerint kdpez.

2"20.lKi nern emelt t6telek 6rt6kel6se
Az elozoekben ki nem emelt mdrlegtdtelek az tital|nos szab6lyok szerint kertiltek drtdkeldsre, az drtdkeldsben
a jogszab6lyi v6ltoz6r;okon hil, saj6t hatrlskorben meghozott szdmvitelpolitikai dontdsek miatt m6dosit6s
nem tdrtdnt.

2.21. Ert6kell6si szalbflyok mf s v 6ltoz6sai

A sz6mviteli politika

mds, az alkalmazott drtdkeldsi elveket ds eljSr6sokat meghat6roz6 elemeiben
a jogszab6lyi villtozitsokon tril, saj6t hat6skrirben meghozott szdmvitelpolitikai dontdsek miatt jelent6s
m6dosit6s nem tortdnt.

2.22. Lelthr otzhsi

szrnb

Slvok

IEsBo**aw
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Az eszkdzok 6s forr6sok lelt6roz6sa az eszkoz6k ds fon6sok lelt6rkdszitesi szabillyzula szerinLt, az 6ltal6nos
szab6lyoknak megfelel6en tortdnik, aleltbrozis szab|lyai az elozo ijzleti evhez kdpest nem v6lttoztak.
2.23, P 6nzkezel6si szab 6lyok

A

penzkezelds a sz6mviteli politika reszekdnt kialakitott penzkezelesi szab|lyzatban el6irt szab6lyok szerint
tdrtdnik, a penzkezells szabillyai az eloz6 ijzleti €vhez kdpest nem v6ltoztak.

2.2

4.

S

ajfltos tev6kenys 6ggel kap

cs

olatos tovib bi info rmicir6k

A Nesst Europe Nonprofit Kft tevdkenysdge alapj6n m6s jogszab|Iy 6ltal tov6bbi, a siaj6tos tevdkenysdggel
kapcsolatos inform6ci6k kdzldsdre nem kdtelezett.
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i Ad6fizet6si kOtelezettsdg

3.2. M6rlegt6tetek rnegosz[6sa

lmmateri6lis iavak
T6rgyr eszkdzdk

T6rgyiddszak

El6z6 id6szak

ffiBefektetett eszko...

ffiBefekteteft eszk6...

@Forgoeszkozok

ll

WAkfiv /d6be# e/h...

ForgoeszKozoK

3.3" Vagyoni helyzet

A befektetett eszkdzdk z616 6,llomdnydt asajdttoke az elozo dvben 927.4 o/o$an, al6rgy'6vben 1,186.8 o/o-ban
fedezte.

A saj6t toke az elozo evhez kdpest 6,783 EFt drtdkkel, 37 ,9 %-kal csdkkent. A sajdt t6kdn beliil a jegyzentoke
az elozo dvhez kdpest 2,500 EFt drtdkkel, 500.0 o/o-kal ncjvekedett.
A Nesst Europe Nonprofit Kft saj6t toke ar6nya az osszes forr6son beltil az
I'7.7 %. A gazd6lkod6 t6keerossdge csokkent.

A kdtelezettslgek az e1626 6vben a sajbt toke 7.2

e1,ozo evben 59.0 oA, a t6rgydvben

%o-dt, a t6rgydvben 10.7

%-t* tettdh ki. A t6keszerkezet

az elozo dvhez kdpest a ktils6 forr6sok feld tol6dott el.

A Nesst Europe Nonprofit Kft kotelezetts6gei az el6z6 dvhez kdpest 91 EFt drtdkkel,
Ezen beliil a rovid lej6ratri kotelezettsdgek ar6nya nem v6ltozott.

'7.1

%-kal csokkentek.

Likviditfs
[EsBo program]
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A pdnzeszkozok 6llom6nya 46,280 EFt drtdkkel,377 .3 %-kal novekedett.
A rovid t6w likvidit6st jellemzo likvidit6si gyorsr6ta (a kovetelds ek, az ertekpapirok, apdnzeszkdzdk egyiittes
drtdkdnek a rdvid lejtrat:f kdtelezettsdgekhez viszonyitott ardnya) drtdke az elozo 6vben 15 .37 , a tfurgydvben
52.02 volt. A gazddlk<td6s rovid t6vri finanszirozilsa biztositott"

A rovid t6w likvidit6st befoly6sol6
a tSrgydvben 98.5 o/avolt.

eszkozdk ar6nya az cisszes eszkozdn bel.dJ az e1626 dvben 64,9

oh,

A hosszir tSvu likviditilsirhta (a forg6eszkdzdknek a kotelezettsdgekhez viszonyitott ar6nya) az elozo dvben
15 .37 , a t6rgydvben 52.02 volt. A hosszri t6vu likviditds j awlt.
A kinnlevos eg realizL\ilsdval a kdtelezettsd gek 278.0 %-a telj esitheto.

A

fordul6napon a lillvid eszkozok (koveteldsek, drtdkpapirok, pdnzeszkozok) teljes mdrt6kben fedeztdk

a kotelezettsdgeket.

Amennyiben az cisszes kotelezettsd gktzixolagdrbev6telb6l kertilne kiegyenlitdsre,
nyirjtana fedezetet.

fgy

err.e 464 napi 6rbevdtel

3.5. Jiivedelmezds69

A gazd6lkod6

osszes, teljes napt6ri dvre szdmitott bevdtele az elozo dvben 60,67I EFt, a t5rgydvben 57,033
EFt volt. Az dsszes bevdtel az eloz6 evhez kdpest 3,638 EFt drtdkkel, 6.0 %-kal csdkkent.

A gazd6lkod6 teljes napt6ri evre szdmitott 6rbevdtele az elozo dvben 15,837 EFt, a t6rgydvben 935 EFt volt.
Az 6rbev etel az eLozo'6vhez kdpest 1 4,9 02 EFt drtdkkel, 9 4.1 %o-kal csokkent.
A mrikddds egy naptfiri napj6ra

jut6 frbevetel az elozo 6vben 43 EFt, athrgyevben

.A mdrleg szerinti ered.mdny az elozo dvben

1

,

108 EFt, a thrgyevben -9,304 EFt

3 EFt volt.

volt. Az elozo dvhez kdpest

a mdrleg szerinti eredrndny 10,412 EFt drtdkkel csokkent.

4" M6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek

4.1. E\626 6vek m6dlositisa

A kor6bbi (lez6rt)

dve,khez kapcsol6d6an a tdrgyevben ellen6rzds, onellen6rzds semmifele hibbt nem t6rt fel,

a mdrleg kor6bbi id6sz:akra vonatkoz6 korrekci6kat nemtartalmaz.

4.2. Osszehasonlithat6s69
tbssze nem hasonlitlhat6 adatok

A Nesst Europe Nonprofit Kft mdrleg6ben az adatok nem hasonlithat6k ossze az el6z6 ituleti 6v megfelel6
adathval. Az eltdrdsek rendkiviili r6forditdsok ds rendkiviili bevdtelek kdzt kimutatott fellelt tfurgyi eszkdzok
ds a tdritds

ndlkiil adott eszkozok

ok6n.

T6tel ritsoro16sok

A mdrlegben az eI6zo ijzleti

evhez kdpest - a jogszabfllyi vSltozdsok miatti iltrendezdseken ful - az egyes
eszkrjz<jk ds kdtelezettsdgek min6sit6se saj6t hatdskorben meghozott szdmvitelpolitikai ddnt6sek miatt nem

v|ltozott.
Nie,3"3f:..E,-u#':$=8I(f'.;'....i]'tiiii...i.:::::::i].:i].l.i::1.
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Ert6kel6si elvek v i,Jtazfsa
elozo irzleti 6v mdrlegkdszitdsdndl alkalmazott drt6keldsi elvek - a jogszabhlyi el6ir6sok v6ltoz6sain tul
- nem v6ltoztak.

Az

4.3. A m6rleg tagolisa

Ui tetetet a m6rlegben
A t6rgy6vi besz6mol6ban az eloirt sdm6n tul rij mdrlegtdtelek nem szerepelnek.

T6telek tovfbbtagolfsa a m6rlegben
A mdrleg tdtelei tov6bbtagol6s6nak lehet6sdgdvel
4.4. M6rlegen

a Nesst Europe

Nonprofit Kft a t6rgyid6szakban nem dlt.

kiviili t6telek

Nem l6tsz6 jiiv6beni fizet6si kiitelezetts6gek

Olyan, a mdrlegben meg nem je1en6 pdnzlgyi kotelezettsdg, amely

a

penzrigyi helyzet drtdkeldse

szempontj 6b61 j elent6sdggel bir, a fordul6napon nem volt.

4.5. Befektetett eszkiiziik

Ert6kcsiikken6si leirfs ut6lagos m6dositfsa
A terv szerint elsz6mol6sra keriilo drtdkcsokkends megv6ltoztatdsdraatbrgyidoszakbarr nem kertilt sor.

f

rt6kcsiikken6si leirfs rfijb6li megfllapitdsa

Terven feliili 6rt6kcsdkkendsi leir6s elsz6mol6sa vagy annak visszair6sa kapcsdn a be:szdmolilsi id6szakban
terv szerinti drtekcsokkendsi leirds ismdtelt megdllapitds6ra egyetlen eszkciz esetdben sem keriilt sor.

4.6. Fo196eszktiziik

llftrasorolt eszkiiziik
A mdrlegben olyan kdvetelds vagy hitelviszonyt megtestesit6 6rtdkpapir, amely az adosn|l vagy
h6trasorolt kdtelezetts6gnek minosiil, sem az elozo 6vben, sem a t6rgydvben nem szerepel.

a

kibocs6t6n6l

4.7. Sajdt t6ke

Sajft t6kevilltozisa
A saj5t toke elemeinek t6rgydvi vfiltozdsai, valamint avilltozdsok okai az al6bbiak:

Jegyzett, de be nem fizetett t6ke

T6ketartaldk
Eredmdnytartaldk
Lekototr tartal6k

e#

.

id. ,ffii;iilffi=ffi.ffiililtTi.ii,ffi;ffifgfflffiiiffiffi
[EsBo program]
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Dtlli

Ertdlreldsi tartal6k
Mdrleg szerinti eredm6ny

J

-r0 412

egyzett tdke alaku l6sa

Ajegyzett toke dsszeg;e a t6rgyid6szakban vlltozott Ajegyzett tokevilltozds6nak f6bbjellemz6i azalilbbiak:
jegyzett t6ke 3000eft-ra tortdn6 felemelds tdrtdnt.

Kapcsolt vfllalkozilsok 6ltal jegyzett t6ke
A jegyzett t6ke kapcsoltvtilalkoz|sok 6ltal jegyzett osszeget nem tartalmaz.

Visszavdsfrolt saj6t tizletr6szek
A t6rsas6g a t6rgy6vben sajdt izletreszeivel nem rendelkezett, sajbtizletreszt sem kozvetlenti:I, sem kcizvetve
nem szerzett meg ds n,em idegenitett el.

Lek6t0tt tartal6k jogcimei
A mdrlegben lekotcitt l:.artaleknem jelenik meg"
4.8.

C6ltartal6kok

C6ltartal6kok kapcsolt vfllatkozisokkal szembeni kiitelezetts6gre
A mdrlegben kapcsolt v6llalkozdsokkal szembeni kritelezettsdgekre kepzett cdltartaldk sem
sem a t6rgydvben nem szerepel, a koriilmdnyek ilyen cdltartaldk kdpzdsdt nem indokolt6k.

az el6zo evben,

4"9" Kdtelezetts6gekr

0t

6vn6l hosszabb

lejfratfi kiitelezetts6gek

.A mdrlegben olyan kotelezetts6g nem szerepel, amelynek

.[Iosszri

lejfratf

ahdtrallvo futamideje tdbb mint 6t dv.

kiil;elezetts6gek - kezel6sbe vett eszktiziikre

A mdrlegben torvdnyi rendelkezds illetve felhatalmazds alapjdn kezeldsbe vetI, az |llami vagy onkorm6nyzati
'vagyon reszetkepezo eszkoz nem szerepel, igy abhoz kapcsol6d6an egydb hosszti lejdrati kdtelezettsdg sem
keriilt kimutatdsra.
lBiztosif ott kOtelezet;ts6gek

A

mdrlegben kimutatott t6rgyevi kdtelezettsdgek kozott zilogoggal vagy hasonl6 jogokkal biztositott

kotelezettsdg nem szerepel.

lKapottndl nagyobb iisszegben visszafizetend6 ktitelezetts6gel<

A

t6rgydvi kotelezetl.sdgek kozdtt olyan kotvdnykibocs6t6s miatti tartozas, vtltotartoztts vagy egy6b

kotelezettsdg nincs, ahol a visszafrzetendo osszeg nagyobb a kapott osszegndl,

4.10. Passziv iddbelii elhat6rol6sok
lPassziv id6beli elhaf6rol6sok egy6b

sajitossigai

Befolyt t6mogat6sok osszegdbol 54436 eft elhat6rol6sra keriilt, tdrgyevet koveto

ru'n"vwffi

Oldal:12
id6szak kdltsdgeinek fedezeter e.

5. Eredm6nykimutat6shoz kapcsol6d6 kieg6szit6sek

5.1. E,l6z6 6vek m6dositris a

A kor6bbi (lezhrt) lvelchez kapcsol6d6an atfurgyevben ellen6rzds, onellen6rzds semmifdle hib6t nern t6rt fel,
az eredmdnykimutat6s kor6bbi idoszakra vonatkoz6 korrekci6kat nemtartalmaz.
5.2. 6ssze nem hasonlithat6 adatok

A

Nesst Europe Nonprofit

Kft

eredmdnykimutat6sfiban

az adatok - a jogszab\,lyi v|ltozfisok miatti

fitrendezeseken tril - risszehasonlithat6k az elozo ijzleti 6v mesfelel6 adathval

5.3. Az

eredm6nykimutatis tagolfsa

l-ry tetetet< az er

edmlnykimutatf

sb

an

A t6rgydvi besz6mol6ban az eloirt sdm6n tril irj eredmdnykimutat6s{dtelek nem szerepelnek.
T ov6b b

Az

tagolt t6telek az er edm6nykimutatf

sb

an

eredmdnykimutat6s tdtelei tov6bbtagol6s6nak

lehet6sdg6ve1

a

Nesst Europe Nonprofit Kft

a thr gyidoszakban nem dlt.

5.4. Bev6telek

Kapott timogatr[sok bemutat6sa
A t6mogat6s vdgleges jelleggel kapott.

$,

t5gli{a*

Onkormhnyzati

j_

Kozponti

0

Nemzetkdzi
M6s gazd6lkod6t6l kapott

U

48 466

ffi,ffi

0nkorm6nyzati

5.5.

0
0

M6s gazd61kod6t6i kapott

0

Rfforditdsok

Kutatds

{/f

Kdzponti
Nemzetkdzi

6s

kis6rleti fejleszt6s tirgy6vi kiilts6gei

[EsBo program]
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A t6rgyidoszal<ban kutatfsi, kisdrleti fejleszt6si koltsdg nem kertilt elsz6mo16sra.
5.6. Eredm6ny

Dilnt6s az eredm6ny felhaszn6l6sfr6l

A j6v6hagy6sra jogorsult testtilet 6ltal elfogadatt hathrozat mindenben megegyezik az ad6zott

eredmdny

felhaszn6ldsra vonatkoz6 javaslattal.

Lezflrt hatfnid6so opci6s

6s swap

iigyletek az eredmfinyben

A gazd6lkod6nak a besz6mol6si id6szakban hat6rid6s, opci6s, valamint swap ligyletei nem voltak.

6"Thj6kaztat6 adatok
6.1" Kiemelt

juttatdsok

Kiinywizs giil6 i.Ital felszf rnitott dij ak
A t6rgydvi iizleti dwe vonatkoz6an a kdnywizsgfi6 6,ltallctzdr6lag konywizsg6lati dij kertilt felsz6mit6sra,
m6s szolg6ltat6sokat ellendrtdk fejdben a konywizsg6l6 nem nyfjtott. A besz6mol6 krjnywizsg|latdert
felsz6mitott dij osszeg,e: 304800,- Ft.
5,2 "

B6r-

6s

l6tszfmadatok

L6tszrlmadatok

A

t6rgydvben foglalkrcztatott munkav6llal6k 6tlagos statisztikai 6llom6nyi letszdmSt mutatja be az alilbbi

t6bl6zat:

Arl

B6radaton<

A t6rgydvben foglalkoztatott munkavdllal6k bdrkoltsdgdt mutatja be az alftbbi t6,b16zat:

Szellemi foelalkoz6sf ak

Fizikai foglalkozilsriak

21 669
0

Szem6lyi jellegil egy6b kifizet6sek
A t6rgydvben foglalko:ztatott rnunkav6llal6k egydb szemdlyi jellegri kifizetdseit mutatja be az alilbbitdbllzat:

Nesst Eruope Nooppont fCn

iKf...e.s*?!ntii,\ffi
[EsBo program] !
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Egydb szem6lyi jellegii

6.3. Kiirnyezetv6delem

Vesz6lyes hullad6kok, kiirnyezetre kdros anyagok
tevdkenys6g jellegdb6l ad6d6an a Nesst Europe Nonprofit Kft nem termel, 6s nem
hulladdkot, a tevdkenysdg sor6n keletkezo, kornyezetre k6ros anyagok elenydsz6k.

A

t6roi

veszdlyes

Kiirnyezetv6delmi kiilts6gek
Kozvetleni.il kdrnyezetvddelemmel kapcsolatosan sem az elozo tizleti dvben, sem a t6.rgydvben kdltsdg nem,
kertilt elsz6mol6sra.

Ktirnyezetv6delmi c6ltartal6kok

A

kornyezetvddelmi kdtelezettsdgek,

a kdmyezet vddelmdt szolg6l6 jov6beni kdltsegek fedezetdre

sernL

az elozo iizleti dvben, sem a t6rgydvben cdltartal6k-kdpzds nem tortdnt.

Nem l6tsz6 kiirnyezetv6delmi kiitelezetts6gek
A kotelezettsdgek kozott ki nem mutatott kornyezetvddelmi, helyre6llit6si kotelezettsd,g a fordul6napon nefil
6llt fenn.

6.4. Amegbizhat6

6s

val6s iisszk6phez sziiks6ges tovdbbi adatok

A sz6mviteli tdrvdny el6ir6sainak

alkalmazdsa, a szdmviteli alapelvek drvdnyesitdse erlegend6 a megbizhatc'
ds va16s dsszkdpnek a mdrlegben, eredm6nykimutat6sban tortdn6 bemutatdsShoz.

Nesst Europe Nonprollt

I(It

iKilEiB6F.t"ir6ji
IEsBo program]
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Szervezet neve:

tKft

Eu

Azegyszerfsftett6ves besz6mol6 m6rlege
El6z6 6v

El5z5,5v
helyesbit6se

(Adatokezerrorintban.)
T619y6v

ESZKOZOK (r\KTfvAK)

A.

Befektetetteszkozdk

L928

935

l. lmmateri6lis jelak

47

LzA

381

807

ll. T6rgyi eszko:lok

lll. Befr-'ktetett p6nzugyi eszkdzdk

B.

Forg6eszkdzdk

1 50(
L9 672

61 851

7 40e

3 305

L2261

58 546

L K6szletek

ll. Kovetel6sek
lll. Ert€rkpapirok
lV. P6nzeszkdzrik

c.

Aktiv icl6beli elhatdroldsok

ESZKOZOK OSSZESEN

872C
30 320

62786

17 880

LL 097

FORRASOK (PASSZIVAK)

D.

Saj6t tSke

l. Indul6 t6ke/jegyzett tSke
I

l.'l-Skelviiltoz6Ls,/eredm6nv

500

3 000

L6 272

17 380

lll. Lekot6tt tarterlek

27

lV. Ertdkel6si tartal6k
V. Targy6vi eredm€ny alaptev€kenysegb6l

1 10t

-9 304

L28t

n 189

L280

1 189

11 160

50 500

30 320

62786

Vl. Tdngy6vi erdem6ny v6llalkoz6si tev6kenys6gb6l

E.
F.

C6ltarterl6kok

Kotelez:etts6gek
L H6tresorolt kotelezetts6qek

ll. Hossz(

lejdraLtu kcitelezettsegek

lll. Rovid lejdratd kotelezetts6gek

c.

Passzlu iddbeli elhat6rol6sok

FORRASOK CISSZESE:N
Kitof t6 verzi6:2.7 (1.0 NyomtatvSny verzi6:5.3
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Szervezet neve:
Nesst Europe Nonprofit Kft

Az,egyszerfisftett 6ves besz6mol6 eredm6nry-kimutat6sa
Alaptevekenyseg
el5z5 6v

1-.

Ert6kesit6s nett6 drbev6tel,e

elSzd 6v

(Adatokezerrorintban.)

Vdllalkoziisi tev6kenys6g

ftrgy6v

helyesbft4se

el6zd 6v

el6z6 6v
helyesblt6se

ftrgyev

Osszesen
elSzd 6v

6rgydv
el6zd 6v
helyesbitese

15 83:

935

15 837

OQE

44 69!

55 83''

4/'69l

55 83:

44 69I

55 46:

44 694

55 46:

139

a2

139

a2

2. Aktivaft sajat teljesitmdnyek
erteKe

3. Egy6b bev6telek
tggdij, alapit6t6l kapott
;DCTIZCIES
tamogatasok
- adom6nyok

4. P1nz1gyi m6veletek bev6telei
5. Rendkivuli bev6telek

L79

L7e

ebb5l:

alapit6t6l kapott befizet6s
- t6mogat6sok

A. Osszes bev6tel (1-+.2+3+4+5;)

60 671

57 033

60 671

57 03:

bev6telei

60 671

56 85r

60 671

56 85r

6. Anyagjellegri rdford it6sok

L2 32t

L6

M(

L2324

L6 44(

7. Szem6lyi jellegii rdforditS.sol<

26 36t

29 251

26 364

29 251

ebb6l : kcizhaszn6 tev,Skenys6gl

ebb6l: vezet6 tiszts6qvisel6k
juttat6sai

L

Ertdkcsokken6si leir6s

9. Egy6b rdfordftd.sok
1-0.

I

89t

27C

582

27t

582

20 23!

18 01f

20 23!

18 01t

37C

L707

37t

3,701

P6nzUqvi mfveletek

rdfordit6sal-

I

891
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Szervezet neve:
Nesst Europe Nonp'rofit Kft

Az egyszer6sitett 6ves beszdmo16 eredm6ny-kimutat6sa 2.
Alaptev6kenys6g
el5z6 6v

el6zd 6v
helyesbft6se

1l-. ttendkivUli r6forrjit6sok
B. Osszes r6fordft6s
(6+7+B+9+10+1L)

ebb6l: kozhaszn0 tev6kenys6g
r6fordit6sai

C. Acl6z6s el5tti eredm6ny (A-B)

Vallalkozasi tevekenyseg

6rgyev

el6z6 6v

el6z6 6v
helyesbit6se

6rgyEv

(Adatokezerrorintban.)

Osszesen
el6z6 6v

6rgyev
el6z6 6v
helyesbft6se

34:

345

59 563

66 33:

59 56:

66 337

59 47'.

65 99'

55 47i

65 992

108

-9 302

1 10t

-9 304

1 10€

-9 301

1 10t

-9 301

1 10€

-9 304

1 10t

-9 30r

!_

L2. Ad6fizet6si kdtel ezetts6o
D. Ad6zott eredm6ny (C-12)
13. Jriv6hagyott osztal6k

E. T6rgy6vi eredm6ny (D-13)

Tdj€l<oztat6 adatok
A. Kozponti koltsdgv'et6sl
ramogaras

B. Helvi cinkorman\rzati
k6lts6gvet6si t6mogatSs
C. Az Eur6pai Uni6 s;truktur6lis

alapiaib6l, illetve a Koh6zi6s
Alapb6l nyujtott tdmogatds
D. Normatfv t6mogat6s
E. A szem6lvi icivedelamad6

meo hat6roz6tt r6sz6rnek ad6z6

rendelkez6se szerinti
felhaszn6lAsdr6l sz6l6 1996. 6vi
CXXV|.tctrv6ny alapjdn kiutalt
osszeo

F. Kdzszolgdltatdsi bev6tel

Az adatok k6nywi;zsg6lattal al6 vannak t6masztva.
Kit6lt5 verzi6:2.70.0 Nyomtatrr6ny verzi5 : 5.3
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EE. m.FFFI6l-4[r]/luoFIol

1.6 K6pvisel6 nerve:

t-_l
s

F---_l

Emetet:

l3l7l6l4l 2 ls

Annamdria

2. Tdngy6vben vdgzett alapc6t szerinti 6s kdzhaszn0 tev6kenys6gek bemutat6sa

3. Kcizhasznf tev6kenys6gel< bemutat6sa (tev6kenys69enk6nt)
3.1 Kdzhasznf tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 Klzhasznti tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszabdlyhely:

3.3 KozhasznI telv6kenys69 c6lcsoportja:
3.4 Kozhaszn( tev6kenys,6gb6l r6szesrilSk l6tsz6ma:
3.5 Kozhasznf tev6kenys,6g f6bb eredm6nyei:

Kit6f

t6 verzi6:2.7 0.0 illyomtatvilny verzi6:5'3

Nyomtatva: 201 6.05.31 1 8.20'35

A lkett6s kiinwvitelt vezet6 egv6b szervezet
eg5zszeriisitett beszhmol6ja es kiizhlsznusiigi mell6klete

I

I er-t+Z

Szervezet neve:

Kft

st Europe

7. Kd:zhasznf j ogill kis m egdlll apitdsdhoz szi,i ks6g es m utatok

(Adatok ezer forintban.)

El6z5 6v

Alapadatok
B. Eves risszes bev6tel

(t)

T6rgyev (2)

60 67!

57 03:

G. KorrigAlt ber'6tel [B-(C+D+E+F)]

60 671

57 03:

H. Osszes rdfordft6s (kiadris)

59 56:

66 33i

L Ebb6l szem6lyi jel legti rri:forditiis

26 36t

29 251

59 47i

65 99:

1 10t

-9 301

ebb6l:
e . A szem6f vi iOvedelentad6 meqhatdrozott r6sz6nek az
ad 626 re n d dl k'ez6se sze ri nti f e I hhszn dl 6s dr 6l szSl 6
1996. 6vi CXXVll. tdrv6nl4 alapidn 6tutalt dsszeg
D. Kcizszolg6lt;rt6si bev,6tel
E. Normativ tarnogatis
F. Az Eur6pai Llni6 struj<turdlis alapiaib6l, illetve
a Koh6zi6s Alapb6l nyrijtott t6moga16s

J. KtizhasznI terv6kenys6g r6forditdsai
K. Ad6zott eredm6nY
L. A szervezet rnunkiiiiilban ktizrem[iktid6 ktiz6rdekfi tink6ntes
tev6kenvs6rret v6qz6 sz:em6lvek sz6ma
h kdrzlr d el<ii 6 r'r kdntes tev6k6 nvs 6 g r 6l szSl 5
2oos. 6vi LXXXVlll. tdrv6nynek meglelel5en)
E r6fctrr

-

6s

e II

{tofts 69

mu

Ectv.32. 9 (+1 a1 yaun2)/2 > 7.000.000, - Ftl

Kt 1+

lgen

/vem

tr

T
tr

n

Ectv.32.9 (4) b) [K7+K?->=o]
Ectv. 32. S (4) c)

Mutat6 teljesit1se

tat6i

12-A1-A2)/(H 1+H2)>=Q,/51

n

tr
Mutat6 teljesftese

Tdrsadali mi tdmogatottsdg mutat6i

Ectv. 32. S (5) a) [(c1+c2)/(G1+G2) >=0,02]

n

tr

Ectv.32. S (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=Q'51

x

f,

I

Ectv. 32.5 (5) r;) [(L7+L?)/2>= 70 f6]

Kititlt6 verzi6 :2.70.0 Nyomtatv6ny verzi6 5'3
:

x
Nyomtatva: 201 6.05.31 1 8.20.35

drh

ffi

A kett6s l<tinywitelt vezet6 egy6b szervezet
gyszerrfisftett beszhmoloja 6s kiizhlSznrisagi mell6klet. I px-r+z

Tiirv6nyszrfk:

I

M]-

01

- Mell6kletek

F6viirosi Tiirv6nvszd

Csatolt mell6kletek
PK- 142-0 1 Kdttywizsgdl6i j elentds

PK-L42-02 Szdveg es bes:zdmolS

csatolva: E
Eredetivelrendelkezik:
I
Meltdklet csatolva:
!
Melllklet

Eredetivelrendelkezik:

csatolva: n
Eredetivelrendelkezik:
n

PK-142-03 Jegyz6kdnyv

Mell'klet

PK- 142-04 J el<:nldti fv

Mell1klet

PK- 1 42-0 5 Meghatalm az:ds

Mell1klet

PK-142-06 Egy6l

Metl1klet

Kit6ltS verzi6:2.70.0 Nyomtallvdny verzi6:5.3

!

csatolva: n
Eredetivelrendelkezik:
n
csatolva: n
Eredetivelrendelkezik:
I
csatolva: !
Eredetivelrendelkezik:
I
Nyomtatva: 2016.05.31 18.20.35

ffiffi
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TARTALOM

1. A T6rsas6g adatainak ismertet6se

2.

Tdjdkorta''radatok

3.

KimutatSs a kolts6gvetdsi t6mogat6s felhaszn6l6sar6I

4.

A vagyon felhaszn6l6s6val kapcsolatos kimutat6s

5. A c6l szerinti juttat6sok kimutat6sa
6. A kdzponti kolts6gvet6si

szervt6l, elktilonitett |llamipenzalapt6l, a helyi 6nkorm6nyzatt6l,
a kisebbs6gi telepiil6si dnkormhnyzatl6l, a telepiil6si onkorm6nyzatok t6rstltsft6I, az
eg6szs6gbiztosit6si dnkormdnyzattolds mindezek szerveit6l kapott t6mogat6s m6rt6kdnek
kimutat6sa

7.

Avezeto tiszts6gviseloknek nyirjtott juttat6sok 6t6k6nek, illetve 6sszeg6nek kimutatSsa

8. K<jzhasznris6gi
9.

mell6klet tfrblilzata

A k<izhasznri tev6kenysdg rdvid tartalmi beszdmol6ja

Ut4

1.

A TARSASAG ADATAINAK ISMERTETESE

A Trirsasig c6gneve: NESsT EUROPE Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gri T6rsas6g
Riividiltett

c6gn6v:

Angol nyelvii

NESsT EUROPE Nonprofit Kft.

n6v: NESsT EUROPE

Nonprofit Limited Liability company

Sz6khely:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsihnszky u. 58. I/5

Ad6szfm:

22655763-2-41

C6giegyz6kszdLm: 0I-09-937642

Alapit6:

Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team, Inc.

Tiirzstdke:

3.000 000 Ft

Nyilvrintartfsba v6teli vflgz6s szima, kelte: Cg. 01-09-93764218 2010.jrinius

14.

Ktizhasznrlsdgi v6gz6s szdrnao hatiiya: Cg. 01-09-93764219 2010.jrinius 14.
Kiizh asznris

r{

gfr

fokoz at : ko z h a s z nil szerv ezet

1.1. lFdbb trnlajdonosok 6s tulajdoni ar6nyuk
Torzst6ke n,ivdrt,lke
Tulaidonos neve
Nonprofit EnLterprise and Self - Sustainability
Team, Inc.
3'000
US - 20815 Chevy Chase T2l0Rollingwood
Drive

sszesen:

1,.2.

Tulajdoni
hhnyadoh
100

100

A Tfrsasrig tev6kenys6gi kiire
TEAO.R. sz6m

9499
7220
8532
8559
8899

Tev6kenys6g megnevez6se
M6shova nem sorolt egy6b kozrissdgi tev6kenys6g
T6rsadalomtr.rdomanyi hum6n kutat6s, fejlesztds
Szakmai kdzdpfokri oktat5s
M.n.s. egydb oktat6s
M.n"s. eeydb szoci6lis ell6t6s bentlak6s ndlktil

2/14

#rf

1.3. Misszi6

A NESsT a feltorekvo

pracgazdas6gok legdget6bb t6rsadalmi probl6m6ira

nyirjt megold6st

fenntarthat6 t6rs adalm i v SlIalko zfus ok t6mo gat6s a 6 s fej I e sztd s e r6v6n.

Krildetds6t frgy 6ri el, hogy penzijgyi tdmogatdst, kdpzds| szakmai tan6csrad6st rLyrijt, 6s
emellett lehet6s6get kin6l sz6les t6rsadalmi hatdst el6r6 tdrsadalmi villalkoz6s;oknak
e16r6s6re

ia

piacok

feltorekvo pracgazdas6gokban.

Kombin6lja aztJLzletivezet6si, v6llalkoz6i

6s

befektetdsi eszkcizoket 6s strat6giakat fig'yelembe

v6ve sajSt kiildetds6t 6s a szoci6lis szektorban levo drtdkeket annak 6rdek6ben, hogy a portfoli6
szervezetei tewezhet6 mtikcid6ssel, vezet6i k6pess6gek fejlesztds6vel, 5lland.6 ntive,keddssel
sz6lesebb t6rsadalmi hat6st drienek el.

2.TAJF.KOZTATO ADATOK

megnevez6se

Sorszfm

A t6tel

a

bc

A.

A. Szem6lyi jellegii

Nt.
Nlla
Nllb
N2.

N3
B.
1.

rdforditisok

Adatok E Ft-ban
29,251

Bdrkdltsdg

21,669

dijak
tiszteletdfjak
Szemdlyi jellegif egtdb kiJizetdsek
Bdrjdruldkok
ebb6l: megbizfsi

B. A szervezet i,Ital nyrijtott

tdmogatdsok

2'234
0

1,507

6,076
10,393

Ebbdl:tovdbbutalt,dtadotttdmogatdsok 5,973

3lt4

3. KIMUTATAS A KOLTSEGVETESI TANNOCNTAS FELHASZNAI,ASANOI

A NESI;T EUROPE Nonprofit Kft. a 2015.6vben nem rdszesiilt kdlts6gvet6si t6mogat6sban.

4.

KIMUTATAS A VAGYON F'ELHASZNALASAN.OT
Osszeg (E

F0

Yflltozis

Mlegnevez6s

Tfrgy6v

El6z6 6v
Jegyzett toke

"

500

3,000

600

0

21

100

16,271

17,380

Lekcitcitt l'artalek

0

0

Ert6kel4si turallek

0

0

Tfrgy6vi eredrn6ny

1,109

-9,304

-

- Kozhasznri te.'z6kenys6gbol

1,109

-9,304

- 820

0

0

0

0

Toketartaldk

Eredmdnytartallk

- Y 6Ilall<o zdsi tev6keny

- Egy6b

s6

gb

6

I

820

Nto,,o

5.

A cnr, szERrNTr JUTTATASoT

xrvrurarAsa
Osszeg (e

Megnevez6s

El6z6 6v

Yilltozis

Ft)
ThrgyEv

o

Kozhasznu tev6kenys6g keret6ben

nyrijtott
Pdnzbeli juttatdsok

20 207

- ebb6l ad6kdteles

0

- ebb6l ad6mentes

20 207

Termd szetb eni

4,420
0

4,420

j uttatds o k

- ebb6l ad6ktiteles

0

0

- ebb6l ad6mentes

0

0

Egy6b juttatasok

0

0

ossznsnn

20 207

4,420

Egy6b c6l szerinti tev6kenys6g
keret6ben nyfjtott
P6nzbeli juttat6sok

0

0

Term6szetbeni j uttat5sok

0

0

Egy6b juttat6sok

0

0

OssznsnN

20 207

4,420

MINDOSSZESEN

20 207

4,420

5n4

A NESsT EUROPE Nonprofit Kft.

a

2015.6vben az alilbbi t6mogat6sokat kapta:

(Ft)
Megnevez6s
Fjl5z6 6v
T6rgy6v

Y6ltoz6s

Osszeg

Alapit6i
).) oaa 11a
t6mogat6sok 22'944'128

oh

Ft

o
a1,7 ,7oA
9'917

rrimogatott c6l
Kozhasznrisdgi
mrikodds

'796

Belfoldi
gazdasdgr

t6rsasdgokt6l 875,000 1,716,265 196%
kapott

g41,265 K0.,'\.u:t:6ti
muKooes

t6mogat6sok
Eur6pai Uni6si
sazdasilsi

t6rsas6gokt6l 20,g6r,7g0

kapott

0

-rc}%

-20,g6r,7g0

Kcizhasznirsagi
mrikddds

224%

9,179,677

SEFORIS
Kutat6si proiect

539%

7,42I"070 NESsT UK

tSmogatSsok

rAuocarAs
NYUJTOJA
SZERINTI
BESOROLAS:
EU/EU-N

rivuLr,
MAGANSZE]VI
ELY/GT/EGY-E
B
SZERVEZETIA

LLAM
EU-n

beltili

szervezet

EU-n behili

szervezer
EU-n beliili
szewezer
beliili
szervezet

EU-n

.o^ ^.^ 116,562,039
. ?.^ A^
-7,383,362

1,690,195

9,rlI,265

^
20,500
604,767 2950%

10,720,831

13,272,786 I24%

594,29"1

Aberdeen
Alapkezel6

EUROPEAN
commission
2,55I,955 (szerzldesszitm:
YP/2013t4t7t022
1)

EU-n beltili
sze|ezet

EU-n beliili
szetvezet

-r00%

1,046,892

2,434,724 r00%

-r,046,892

2,434,7'.24

London School of
Economics

EUCLID
Network:
ERASMUS for
Young
Enterpreneurs

EU-n beliili
szewezet

Belfttldi
gazdashgi

2,748,995 100%
875.000

746"142

85%

2,748,995

-128,858

UniCredit
Foundation

KPMG Hungriria
Kft.

tSrsas6g

Belfttldi
gazdasdgi
tarsasdg

EU-nbeliili
szervezet

365,356

100%

73,215

100%

365,356 F6taxi

73,215 Erste Stiftung

7l14

6. pENZAL,A.prOL, A HELyr oNroRMAxyzatt6l, A

rrsnggsEcr

rrlnpUr,nsr ONronnnANyztrrbl-, A TELEpULTsT ONronwrANyzlror
rAnsulAsAtor,, AZ EGESZSEGBIZTosITAsI oNronuAuyzarror. ES
MINDEZEK sznRvnrr6r, KAporr lAruocaras MERTEKENEK
xrnuurarAsa

A NESsT EUIIOPE Nonprofit Kft 2015. 6vben nem rdszesiilt

t6mogat6sban kdlts6gvetdsi
szervtol, elkriltinitett 6llami penzalaptol, a helyi dnkorm6nyzattol, a kisebbs6gi telepiil6si
onkorm6nyzatt<il,
telepiil6si 6nkorm6nyzatok t6rsul6s6t6l, az eg6szs6gbiztosit6si
6nkorm6ny zatt<il 6s mindezek szerveitol.

a

. A VEZET TTSZTSE GVISEI, 6KNEK NYUJToTT JUTTATasox ERTEKENEK.
ILLETVE oSISZNCNNEK KIMUTATASA
7

A

NESsT EUR)OPE Nonprofit

Kft

20f

5. dvben nem nyujtott semmilyen szolgdltatdst ds

termdszetbeni juttatdst, vqlqmint nem.fizetett tiszteletd[iat vezeto tisztsdgvisel6inek.

8"

KOZHAIiZNUSAG MELLEKLET TABL AZATA

MEGNEVEZES

l.

Kdzhasznrl s:zervezet azonosit6 adatai
NESsT EUROPE Nonprofit Kft.

Ndv:
Szdkhely:
B ej e gy

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

z6 hatdr o zat szirma:.

Cs..0l-09-937642

i sizftm:

Cg.01-09-937642

Nyi I v6ntart6s

Kdpvisel6 neve:

2.Tflrgyfvben'v6gzett alapc6l szerinti

ft

58.

Horviith Amam6ria, ij.gyv ezet6 igazgat6

6s kiizhasznri tev6kenys6gek bemutatSsa:

A NESsT a felt0'rekv6 piacgazdasdgok leg6get6bb tiirsadalmi probl6m6ira nyrijt megold6st fenntarthat6 t6rsadalmi
v6llalkoz6sok thtmogathsa 6s fej lesztdse rdv6n.

3. Kiizhasznri tev6kenys6gek bemutatf sa tev6kenys6genkdnt

A ktizhasznri tev6kenys6g megnevez6se:

Tirsadalmi vf llalkozf sok fej leszt6se

A kOzhasznf tevdkenysdghez kapcsol6d6 kOzfeladat,

1959. 6vi IV. Tdrvdny a Polg6ri Tdrvdnykdnyvr6l

ioeszab6lvhely:

,U'f

MIEGNEVEZES

A kOzhasznri tevdkenysdg cdlcsoportja:

Civil szervezetek

6s t6rsaclalmi

v6llalkoz6sok

1900

A kdzhasznu tevdkenysdgb6l r6szesiil6k lersz|ma:
A kdzhaszmi tev6kenysdg f6bb eredmdnyei:

A NESsT EUROPE Nonprofit Kft ingyenes szakmai tan6csad6ssal ds p6nziigyi t6mogat6ssal segitette tov6bb a NESsT
portfoli6j6ban levb 29 kdz6p-kelet eur6pai, k6ztiik 2 magyar civil szervezet 6s 10 for-prolit vagy nonprofit gazdasilgi
t6rsas6ekdnt vasy szoci6lis sz6vetkezetk6nt mrik0d6 tarsadalmi v6llalkoz6s miik6dtet6s6t illetve tov6bbfejlesztdsdt.
Az Eur6pai Bizotts6g tdmogatds|val a NESsT a NESsT Romania-val egyiittmiikdd6sben vezette an a programot,
mellmek keretdben 18 korai st6diumban 1ev6 t6rsadalmi v6llalkozds kap hosszti tlivti inkubAci6s t6mogat6st
MasvarorszSson 6s Rom6niSban.

T6rsadalmi v6llalkoz6sfejleszt6 tr6ning program t5rsadalmi kisv6llalkoz6sok szdm6ra, aktiv egytittmtikddds 20
v6llalkoz6ssal.

Az Inkub6ci6s Portfoli6 tagai sz\mitra m6sodik alkalommal Porlfoli6 T6bort szervezelt 2015. m6jus 20 6s22.k6n
Le6nyfalun. A NESsT Portf6li6j6ba tartoz6 12 tilrsadalmi v6llalkoz6s vezetoi 6s 2 alumni v6llalkoz6s a kiil0nb6z6
frnansztrozdsi tehet6sdgekkel (hitel, angyalbefektetds, t6kebefektetds, 6llami t6mogat6.s) kapcsolalban, az izleti
prezentdci6, id6-menedzsment, pendigyi menedzsment ds online marketing teriiletein kaptak kdzzelfo$tat6 szakmai
sesfts6eet,

2014.6v elej6t6l a NESsT resnvesz az un. SEFORIS kutat6si projektben. A SEFORIS projekt azEur6pai Bizotts6g
6ltal finansztrozolt, t0bb szakter0letet fe10lel6, tdbbfdle kutat6si m6dszert 6tvbz6 nemzetkdzi kutatdsi projekt a
t6rsadalmi vSllalkoz6sok l6trejttttdnek 6s dinamik6j6nak feltdrkdpezdsere. A program 34h(trcpigIarL
a Magyar Drogprevenci6s 6s Artalomcsdkk enI6 Szervezetek Sz0vetsdge megbiz6s6b6l
nonprofit vdllalkoz6si alapokr6l tr6ninget tartott 1 | tagszervezet bevon6s6val, 2X4 napban. Az Erste NGO Academy
megbizlsth6l 3 napos :drzletitervezds trdninget tartottunk 7 civil szervezetnek 2015 decemberdben.
Ttusadalmi innov6ci6s
2015 auguszrusSban az UniCredit Alapitv6ny megbizils6bol elinditottuk a Ldpj Veliink!
mentor6l5s6t
is magdba
programba
4
inkubiici6s
bekeriilt
civil
szervezet
tart,
ds
a
programot, mely 2016. szeptember6ig
foslalia.

A NESsT munkatarsai 20 1 5-ben

-

4. Kdzhasznri tev6kenys6g 6rdek6ben felhaszn6lt va gyon kim utat6sa

Felhasznf lt vagyonelem megnevez6se

Vagyonelem 6rt6ke
(e

Felhasznfl6s c6lja

forint)
3,000

kOzhasznri feladatok ell6tfsa

17,3 80

kdzhasznri feladatok ell6tdsa

-9,384

kdzhasznri feladatok ell6tdsa

lndul6 t6ke/j egyzett t6ke

(indu16 t6ke)
K0zhas

znf

tiSkev 6lto z6s I eredm dnytartal 6k

T6rgydvi eredm6ny alaptev6kenys6gb6l

kOzhaszli feladatok ell6t6sa

T6rgydvi eredm6ny v6llalkozdsi tevdkenysdgb6l

5. C6l szerinti juttatdsok kimutatdsa

C6l szerinti juttat6s megnevez6se

El6z6 6v

T6rgy6v

(e

(e

forint)

forint)

9t14

K0zhasznf tev<lkenys6g keretdben nyrljtott pdnzbeli

20,201

4,420

iuttat6sok
Kdzhasznri tevdkenysdg keret6ben nyujtott
termdszetbeni i uttat6sok
Kdzhasznri tev(lkenysd g keret6ben nluj tott egy6b
iuttat6sok

MEGNEVEZEIi

6" V ezet6 tisztsdgvisel6knek

nyrijtott juttatfsok kimutat6sa

Tisztsdg

Er6z6 6v
(e

A.

Y ezet6 tisztsdgvi sel 6knek nyrij tott j uftat6sok
dsszesen

7

. Kilzhasznt j og6llis megdllapitris6hoz sziiks6ges

Alapadatok

Tirgy6v (2)
(e forint)

0

m

8,891

utat6k
El6z6 6v
(e

B. Eves Osszes bev6tel

(l)

forint)

(l)

forint)

TArgyEv (2)
(e

forint)

60,71

57,033

F. Az EU strukfur6lis alapjaib6l, illetve a Koh6zi6s
alaob6l nvriitott t6mosat6s
G. Konig6lt bevdtel B-(C+D+E+F)

60,671

57,033

H. Osszes rdfordit6s (kiad6s)

59,563

66,337

I. Ebb6l szem6lyi jellegti r6fordit6s

26,364

29,251

59,563

66,337

1.108

-9,304

0

0

Mutat6 6rt6ke

Mutat6 teljesiil6se

Ebb6l:
C. SZJA meghatttrozott rdsz6nek az adozo
rendelkezdse szerint iitutalt Osszes
D. K0zszolg6ltat6si bev6tel
E" Normatfv t6mosat6s

J. K0zhaszrf tevdkenys6g

rdforditisai

K. Ad6zott eredmdny

L. A szervezet munk6j6ban a2005. dvi LXXXVIII
tdrvdnynek megfelel6en kdzremrlkdd6 Onkdntesek
szitma

E16for16s-ell6totts69 mutat6i

(IsenAIem)
Ectv. 32$ (a) a) (ll1+B2)/2>:1.000.000,- Ft
Ectv. 32$ (4) b) (lK1+K2)>:0,- Ft
Ectv, 32$ (4) c)

(1

1+I2-A l -A2y(H l +H2)>:0,25

58,852
-8,1 96

o44

Igen

Nem
Igen

T6rsadalmi t6mog;atotts6g mutat6i

10/14

n

I

/,Ut-

Ecrv. 32$ (5) a) (C1+C2)l(Gl+G2)>:0,02

0

Ectv. 32$ (5) b) (J1+J2)(H1+H2)>:0,5

I

Ectv. 32$ (5) c) (L1+L2)12>:r0 f6

2fo

Nem
Igen

Nem

ru14

9, AKilZHASZNU TEVE,KENYSEG R.OVID TARTALMI BESZAMOLOJA
Az AIapit6

NEiSsT Inc. eur6pai kozpontjakdnt aNESsT EUROPE Nonprofit

Kft. rendszeresen

r6szt vesz az A'Iapito egyes orsz6gokra koncentriil6, regioniilis vagy glob6lis programj aiban,

valamint szororian egyrittmrikddikaz Alapft6 6ltal l6trehozott NESsT irod6kkal vilfryszerte.

A NESsT EUROPE Nonprofit Kft. h6rom nagy teriileten fejtette ki tev6kenys6g6t 2015-ben:

1.

Tdrsadalmi vdllalkozisokt6mogatrisa

A NESsT EUROPE Nonprofit Kft ingyenes szakmai tan6csad5ssal ds penzigyi t5mogatdssal
segitette tov6btr a NESsT portfoli6j6ban lev6 29 kozdp-kelet eur6pai, kcjztiik 2 magyar civil
szervezet 6s 10 for-profit vagy nonprofit gazdasilgit6rsas6gk6ntvagy szoci6lis szdvetkezetkdnt

mrik6d6 tdrsadalmi villlalkozits mrikodtetdsdt illetve tovribbfejleszt6sdt.

A

szakmai t6mogat6s rdszek6nt

a NESsT Europe mind a 12 portfoli6tagnak havi

rendszeress6ggel biztositott konzult6ci6s lehet6s6get, illetve tan6csokkal 6s ktils6 er6forr6sok

bevon6s6val

a t6rsadalmi

v|llalkozhsok egyedi ig6nyei alapj|n segitette

v6llalkoz6sok elindul6s6t,

illetve

konszolid6ci6jht.

a trlrsadalmi

A NESsT Europe

2015-ben

mentorprogramot hirdetett azlJzleti Tan6csadoiHfl6zattagjai szdmfra, melynek keret6ben 5

t6rsadalmi v6ll,alkoz6s dolgozott egytitt tdbb h6napon 6t egy-egy neves szakemberrel. A

NESsT Europe 2015-ben a t6rsadalmi virllalkoz6saik tov6bbfejleszt6sehez

4 t6rsadalmi

v|llalkozitsnak nyrijtott penzijgyi tdmogattrst: K6k Mad6r Alapitviny, Maty6design Kft.,
HelloAnyu (Csril6dbar6t Szoci6lis Szdvetkezet) 6s Kockacsoki Nonprofit Kft.

A NESsT Europe azlnkubdci6s Portfoli6tagaiszttmdram6sodik alkalommal Portfoli6 T6bort
szewezett 201:;. m6jus 20 6s 22. k6zlr Leanyfalun.

t6rsadalmi vfllalkozhs vezetli (ds

2

A

NESsT Portfoli6jriba tartozo

alumni portfoli6tag)

12

a kril6nbdz6 ftnanszirozdsi

lehet6sdgekkel (hitel, angyalbefektetds, tokebefektet6s, 611ami tdmogatfis) kapcsolatbarr, az

ijzleti

prezentdcti6, id6menedzsment, penzijgyi menedzsment ds online marketing teniletein

kaptak kezzelfoghato szakmai segitsdget.

A

Portf6li6 T6bornak aktiv rdsztvev6i voltak

a

NESsT tJzleti .tan6csad6 HiiSzatfnak tagSai is: egyesek eload6kdnt, m6sok konzult6nsk6nt
v6llaltak szerepr:t ebben az egyedi k6pz6si form6ban.

A Portfoli6 Tiib,or kapcs6n
tematikus k6p:z6seken

a NESsT fontosnak tarlja azt, hogy a rendszeres mentor6l6son 6s

tfl az aktiv t6rsadalmi vtilalkoz6k

megossz6k egym6ssal

r2tr4

&14L

tapasztalataikat, illetve egym6st tanitsdk a felmeri.il6 problt6m6k kezel6s6rer. Erre

is adott

lehetds6get athbor.

20I5-benel6szor szewezettaNEssT szint1nlnkub6ci6s Portfoli6 tagSai 6s az Alumniszdmdta
trgynevezett Ert6kesitdsi Klub alkalmakat. Az dsszesen 5 alkalommal megrendezett felnapos
workshopon a portf6lio villlalkoz6sok kcjz<jsen oldottak meg drtdkesit6si probl'6mfkat, minden

alkalommal egy-egy 6rtdkesit6si szakember segits6g6vel.

Emellett az Inkubdci6s Portf6li6 tov6bbi fejlesztdse 6rdek6ben az Europiti Bizottsdghoz
pfllyfnott a NESsT, amelyet megnyert 2014-ben.Igy az Eur6pai Bizotts6g tdmogathsitval

a

NESsT a NESsT Romania-val egyiittmukrid6sben vezette azt a programot 2015 jirnius6ig,

melynek keret6ben 18 korai st6diumban 1ev6 t6rsadalmi v6llalkoz6s kap hossztt thvu
inkub6ci6s t6mogat6st Magyarorszhgon 6s Rom6ni6ban. A projekt c6lja jelent6s t6rsadalmi
hat6s potenci6llal rendelkez6 tSrsadalmi v|llalkozilsok fejlesztdse annak 6rdek6ben, hogy

beliil alkalmasak legyenek befektet6sek vagy egydb

ndhany 6ven

fogadhsfua- azokatnemcsak

a

ftnans:ziroz6si formak

t6rsadalmi c6lok megval6sitilsinahaszn6lva, hanem megt6riildst

is gener5lva. A NESsT inkubdci6s programja keretdben 10 magyar 6s 8 rornSn v6llalkoz6s
r6szesiil folyamatos mentor6l6sdban,veszrdszttrdningeken 6s kap fejleszt6si, frnanszirozdsi
tan6csad6st.

a

A

c61 ennek

18 v6llalkoz6s jelenleg is 3,500 h6tr6nyos

helyzetiember 6letmin6s6getjavitla,

a sz6mnak a tobbszdrozdse. A tdrsadalmi hat6s fokuszban fitrtilsa mellett a

v6llalkoz6sok nciveked6si strat6giajhnak kidolgoz6sa, az ellhez sztiks6ges befektet6si terv
elk6szit6se volt a c6l.

A NESsT EUROPE Nonprofit Kft. egy nemzelkozi bank alapitvfunyhnak t6mogatdshval20l5'
ben t6rsadalmi irurov6ci6s programot hirdetett Magyarorszdgon. Apillyazatra l2Ajelentkez6s

lrkezett, amelyek koziil

4

tarsadalmi innov6ci6s kezdemdnyez6s rdsz;estilt pdnziigyi

t6mogat6sban 6s nyert 6 h6napos mentor6l6st: SUHANJ! AlapitvSny, Magyar Reform6tus
Szeretetszolgdlat Alapitv6ny Fresk6falu projektje, Nem Adjuk Fel Szoci6lis Sz<ivetkezet 6s az
I

gazgy ongy Al

A

ap

itvany.

program hozzdjfurult

a

t6rsadalmi innov6ci6s

6s

v6llalkoz6s koncepci6j6nak

megismertetesehez 6s dsztdnozte azokat az otletgazdikat, aki {izleti megold5ssial kiv6nnak egy

t6rsadalmi probl6m6ra reag6lni.

13n4

A NESsT EUROPE az Erasrnus

- fratal v6llalkoz6knak hat6rokon 5tnyul6 csereprogram egyik

szewezete a EuLclid Network illtalvezetett konzorcium tagjakdnt. A program20l5 februarjiban

indult, 6s c6lja tapasztalatcsere, kdszsdgfejleszt6s 6s hat6ron atny0l6 egyiittmrikcld6sek
kialakit6sa fiatal ds tapasztalvilllalkoz6kkciz<itt. A program magaegy olyan hatdrokon 6tnyil6

csereprogram, amely az

tapasztalt, mdrs,

a

i$

vagy erre torekvo v|llalkoz6knak ad lehetSslget arra, hogy

programban rcszt vevo orsz6gokban kisv6llalkozrist mrikodtet6

v6llalkoz6ktol tanulhassanak.

A

tapasztalatcsere a tapasztalt vtillalkoz6n6l val6 tart6zkodds

sor6n val6sul meg, amelynek segftsdg6vel az

uj v|llalkozo

szert tesz

a

kisv6llalkoz6s

mrikddtetdsdhe:z sztiks6ges kdpess6gekre. A NESsT EUROPE ebben a kapcsolattart6 szewezet

feladalSttdlti be.

2.

Szektorltej leszt6s a tirsadalm i v fillalkozfusok teriilet6n

A NIESsT EUR:OPE Nonprofit Kft. tov6bb6pitette a civil szektor es az itzleli

szfdra k<jzcitti

kapcsolatokat dis egyrittmrikoddsi lehet6sdgeket. Ujabb iizletemberek csatlakoztak a NESsT

immdr 105 tagot szitrnl6l6 eur6pai iizleti tan6csad6 testtletdhez, akrk az tLzleti tervezdsben 6s
a villlalkoz6sok mrikodtet6sdben nyrijtanak a civil szervezeteknek szakmai tandcsokat ds sok
esetben penziJ;gyitdmogatist

A nemzetkdzitandcsad6i testiilet r6v6n kiilfrldi tapasfiaLatot

penzugyi tftmop;atdst is hozott a NESsT a magyar ds kdz6p-kelet eur6pai

6s

civil szfdra szf.mlra.

2015-ben Magyarorszhgon 41 taggal rendelkezik az:drzleti tan6csad6 testrilet. Decemberben az
.jzletr tan6csadd'i h6l6zat tagjainak tartottunk t|jekoztat6t egy magy ar rcndezvdnyeken az otlani
rizletemberek 6ltal tiimogatott szew ezetek 6ltal elert eredm6nyeir6l.

A NESsT EUR(fPE Nonprofit Kft.
a kapcsolatokat a rdgi6 6s

a

NESsTER gyakomoki program keret6ben tov6bbdpitette

avil6g legkiv6l6bb fels6oktat6si intdzmdnyeivel, ds egy gyakornok

t<ibb h6napos id.oszakra bekapcsolodott a kutat6si 6s egydb tev6kenysdgekbe.

A

NESsT EUITOPE Nonprofit Kft. munkatitrsai 2015-ben

Artalomcsokkent6 Szervezetek

Szcivets6

a Magyar

Drogprevenci6s 6s

ge megbizLis6b6l nonprofit villlalkozitsi alapokr6l

trdninget tartott 11 tagszervezet bevon6s6val, 2x4 napban.
megbizisftb6l pedig 3 napos ijzleti tewezds tr6ninget

Az Erste NGO Academy
tartottunk 7 civil szewezetnek 2015

december6ben.

r4t14/4t'_

2014.6v elej6t6l a NESsT rdsztvesz

azin. SEFORIS kutat6si projektben. A SIIFORIS projekt

azEw6paiBizottsdg 6ltal finans zirozott,tobb szakteriiletet felolelo, tobbfele kutatd,si modszert
otvozo nemzetk1zi kutat6si projekt a tdrsadalmi vtilalkozdsok l6trejdtt6nek ds dinamik6"janak
felt6rk6pez6sdre. A program 34h6napigtart.

A SEFOzuS projektet egy 10 orszhg (Belgiurn,

Kina, N6metorszSg, Magyarorszttg, Portug6lia, Rom6nia, Oroszorsz6g, Spanyolorszilg,
Sv6dorsz6g 6s az Egyestilt Kir6lysrig) tertilet6n rmikcid6, 12 szervezetb6l 6116 konzorcium
fejlesztette ki ds val6sitjameg. Azegyikkonzorciumi partner aNESsT, amely amagyatorszSgr
6s a rom6niai kutat6s6rt felel6s tev6kenys6 get v6gzi, iranyitja. 2015-ben a projekt keret6ben

230 magyar 6s rom5n t6rsadalmi villlalkozdssal kdsziilt interjir 6s torl6nt r6szletes adatfelv6tel.

3.

Szakma politika/szak6rt6i ktizremtikiid6s

A NESsT EUROPE Nonprofit Kft.

haz6nkban tov6bbra

is aktivan vesz reiszt szakmai 6s

szakpolitikai konzult6ci6kon 6s rendezvdnyeken. V6lem6n1t nyilv6nitottunk 6s javaslatokat

tettiink a partnerek, pl. a NemzetgazdasSgi Miniszt6rium fel6 olyan jogi, t6mogat6si

6s

frnansziroz6si k6rd6sekben, amelyek a tarsadalmi villlalkozilsok jtiv6beni fejlird6s6t es az 6ket
tdmo gat6

infrastruktira ki6pit6sd t mozditlfk

e16

Magyarorsz6gon.

A NESsT EUROPE Nonprofit Kft. sz6mos eur6pai szakmai egyesiil6s eshfl6z"at (pl. European
Venture Philanthropy Association 6s Euclid) tagjak6nt aktivan kdpviseli a kozdp-eur6pai

6s

magyar tdrsadalmi villlalkozilsok iigy6t 6s 6rdekeit.

A NESsT EUROPE

Nonprofit Kft. megbizottja a GECES szakertoi csopotl tagiak6nt

folyamatosan r6srt vesz az Eur6pai Bizotts6g Social Business Initiative nevu szakmai es
szakpolitikai programj6nak kialakitishban.Ez aprogram atdrsadalmi v6llalkoz6sok indit6s6t

6s fejleszt6s6t kivanja t6mogatni eur6pai szinten, 6s aj6nl6sokat fogalmaz meg, valamint
seg 6

de

szko zoket,

e

szk<j

zdket ad a tagilllartok korm6nyainak kezeb e.

A NESsT EUROPE Nonprofit Kft. munkatarsai 5 hazai es 4 eur6pai rendezvdnyen el6ad6kdnt
vettek r6szt, 6s tajlkoztatdst nyirjtottak a t6rsadalmr villlalkoz6sok koz6p-eur6pai helyzetdr6l
6s kihiv6sair6l. Ezek koz<itt kiemelkedik a TSrsadalmi V6llalkoz6sok Vi1655f6ruma, melyre
20 I

5.j

riliusdban Mil6n6ban kertilt sor.
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