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1.A közhasznú Társaság alapadatai
Cégnév:
Rövidített cégnév:
Székhely:
Képviselő:
Adószám:
Alapítás napja:
Közhasznúsági fokozat:

Magyar Belsőépítész Közhasznú Egyesület
MABE Magyar Belsőépítész Egyesület
1013 Budapest Attila út 14.
Szenes István elnök
18113279-1-41
2004.03.23.
közhasznú

Egyesület céljai az alábbi közhasznú tevékenységeknek felelnek meg: (összhangban a
2011. évi CLXXV. törvénnyel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról)

-

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2011. évi CXC tv. a nemzeti
köznevelésről)
szakmai kulturális tevékenység (2001. évi LXIV tv. a kulturális örökség védelméről)
kulturális örökség megóvása (2001. évi LXIV tv. a kulturális örökség védelméről)
műemlékvédelem (2001. évi LXIV tv. a kulturális örökség védelméről)

2.Kimutatás a pályázati úton elnyert támogatás felhasználásáról
2016-ban pályázati úton az egyesület nem nyert támogatást.

3.A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület éves működése során az alábbi vagyoni helyzet alakult ki:
2014.év
/E Ft/

Előző év helyesbítése
/E Ft/

2015.év
/E Ft/

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Eszközök összesen

0
4.094
4.094

0
2.049
2.049

Saját tőke
Rövidlejáratú kötelezettség
Passzív időbeli elhatárolás
Források összesen

2.001
2.093
0
4.094

2.049
0
0
2.049

Az Egyesület eszköz-forrás állománya csökkent az előző évhez képest.
A saját tőke nőtt a 2016. évi nyereség miatt. A rövidlejáratú kötelezettségek 2016.év végén
nem voltak.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A MABE Magyar Belsőépítész Egyesület általi cél szerinti juttatás 2016.évben nem volt.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott, valamint pályázati úton elnyert támogatás mértékének kimutatása.
2016-ban pályázati úton az egyesület nem nyert támogatást.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
A MABE Magyar Belsőépítész Egyesület a 2016.évben nem nyújtott sem pénzbeli,
sem természetbeni juttatást a tisztségviselőknek.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célok főbb vonalakban:
Az Egyesület részt vesz a belsőépítészet társadalmi elismertetésének munkájában, a
belsőépítészet nemzeti értékeinek folyamatos őrzésében és megőrzésében, feltárásában,
gyarapításában. Támogatja a fiatal belsőépítészeket, közreműködik a nemzetközi és hazai
szakmai szervezetek közötti együttműködés kialakításában, ápolásában, a különböző
szervezetek közötti összhang megteremtésében. Kezdeményezi a belsőépítészeti
tevékenységhez kapcsolódó ismeretek, új anyagok és technológiák megismertetését, a gyártó
és forgalmazó cégekkel való folyamatos együttműködés kiépítését.
Naprakész információs bázist képez, szervezési és propaganda feladatokat lát el.
Meg kívánja teremteni a magyar belsőépítészek szellemi közösségét.

9. A közhasznú Társaság számviteli beszámolója
A MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2016.évre vonatkozó számviteli beszámolója
tartalmazza a mérleget és eredmény-kimutatást, a jelen közhasznú mellékletet, valamint a
kiegészítő mellékletet.

Budapest 2017. május 23.

Szenes István
MABE elnök

