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# l A kettős könywitett vezető egyéb szervezet l

ffi l 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete 

I 

pk_142

szeryezet neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer toíintbil.

Előző év Előző év
helyesbítése

TárgyéV

EszKözöK (AKTíVÁK)

A. BeÍektetetteszkózök

l. lmmateriális iavak

ll. Tárqvi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 6 301 22g2

l. készletek L 477 t 477

ll. követelések

lll. Éítékpapírok

4824 815

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 30j 2292
FoRRÁsoK (PAsszíVÁK)

D. Saláttóke 3 96! 4 009

l, hduló tőke/jegyzen tóké

ll. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

l argyevl ereomeny alaptevekenysegbol 3 96! 4 009

Vl. Targyevl erdemeny Vallalkozasl tevekenysegbo

E- céltartalékok 233i 6 301

F, Kötelezettségek

l l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lIl. RöVid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatáíolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 30l 2z9z
Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem k0ldhető be! Nyomtatva: 20!6.05.27 L5.L4.53

lv. pénzeszközök

l. Halrasoroll KolelezetsegeK



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közhááznúsági melléklete I nX-i+Z

szeruezet neve:

Az egyszeíűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 
(Adatokezelíorintban.)

Alaptevékenysé9 Vállalkozási teVékenySég összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
\elyesbítéÉ

tárgyév előző év elóző év tálgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teüesítmények
éneke

3. Egyéb bevételek
16 78f 15 88l 16 785 15 88:

- tagdíj, alapítótól kapott
belizetés

- támogatasok 15 93l 1,4 74! 15 93: 14L4r

- adományok

4. Pénzügyi műVeletek bevételei 1! 1l

5. RendkíVüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapon beíizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (I+2+3+4+5) 16 80( 15 88t 16 80( 15 88í

ebböl: közhasznú tevékenvséo
bevételei 39a tLzl 39i 1 12(

6. Anyagjellegű ráfordítások
1 16t 79! 1 16l 79§

7. személyi jellegú ráíordítások 273e 6 76i 273l 6 76;

ebből: vezetó tisztséqviselók
juttatáSai

8. Értékcsökkenési leíIáS

9, Egyéb ráíordítások 8 83; 12 24/ 8 83' 72 ?4l

10. Pénzüovi műVeletek
ráfordítása]í- 9l 8i 9( 8;

Múzeum Baráti l<öre közhasznú és Városi
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A kettős könywitett vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I P.X-tlZ

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY-kimutatása 2. (Adatok ezer íolintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előzó év előző év
helyesbItése

tárgyév elóző év előző év
helyesbítése

tárgyév elő2ó év előző év tárgyév

1],. RendkíVüli ráíordítások

B. összes ráíordítás
(6+7+8+9+10+11) L2831 19 89,i x2 83j 19 89,

ebból: közhasznú tevékenvséo
ráfordításai L283: 19 89' |2831 19 89.i

c, Adózás előtti eredmény (A.B)
3 96! -4 00! 3 96! .4 o0!

12. Adóíizetési kótelezettség

D. Adózott eredmény (c-Iz)
3 96í .4 00€ 3 96! -4 00!

13. JóVáhagyott osztalék

TárgyéVi eredmény (D-13)
3 96! _4 00! 3 96í -4 00!

Táiékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogalas 13 10! L4 o4l 13 10! L4 04!

B. Helvi önkormánvzaii
költséÓVetési tá mo'gatás 237i 10( 2 37i 10(

c. Az EuróDai Unió stíUkturáli5
alapjaiból, Íllefue a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

F, Közszolgáltatasi bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. KÖnywizsgálói záradék 
! rgen fi r.rem

szeruezet neve:

Múzeum Baráti köre közhasznú és Városi

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papíí a|apon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.05.27 15.14.53

i, A szemelvl loveoelamaoo
neqhatározón részének adózó,endelkezése szeíinti
'elhasználásáíól szóló 1996. évi
3XXVl.törvény alapján kiutalt
]sszeg
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beszámolója és közháóznúsági mellékl"t" 
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1. szérvezét azonosító adatai

1.1 Név

Kór€ Kózhasznú Egyesülét és

1.2 székhely

lrányíószám: mm Település:

közterület neve: Közterület iellege:

Házszám: F-----__-l Lépcsőház: 
1 
--J emetet: |---l

r 3 Beiegy ző haéíozat száma; m. m. b FT-s ro mtE ololál t I
1.4 Nyilvántaítási szám: EE-m-[or0lolrFFl-il
1.4szervezetadószáma: ffiEffi-E-ffi
1.6 Képviselő neve:

E;------l
r-----_l

2. Táígyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tévékénységek bemutatása

müsmlék
xjfr €íltrilffi és anyagi tirno€átiR A Hájdúság t}agyomlinyának
lraták§ny védelme és megörzée. A -}lajdú Hádi§kola* míikódl€tás€,

n4yamény§rzés íalytatás. A }ráidílségi Múzeüm kiadyányáinák rámogátás§. lsíneí€terj§lö
}lq ldíán{tuláset( é§ tábgrozások szeruaé*, randezése, s€gíl§se.

3. Közhasznú teVékenysé9ek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2KÖzhasznúteVékenysé9hezkapcsolÓdÓközÍeladat,jo9szabálvheV:ffi

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoponja:

3.4 Közhasznú tevékenyséqbő| részesülők létszám", Fóó----l
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

me e mYésze$öl. á
ni foígalomrót Eló m€ntése a kózg},t itemény, q
A hááránl(on aili ha€yományofzó csoponol(kal

g}rld*á!€*

b€mulátók §eetvezé§s,
l(epc§alatí€lYét€l, lr6zés

3. 4. 5. 6. 7. 11. 13. 14. és 
'.9.

Ny,v.:5.3 A nyomtawány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L6,o5.27 l5.t4.54



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhíóznúsági melléklete

szervezet neve:

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezeí íoíintban,)

Alapadatok Elóző év (1) TárgyéV (2)

B. Éves összes bevétel 16 80( 15 88í
ebből:

c. A szemelyl |ovedelemado meghatarozott íészének e
adózó rendelkezése szerinti íelhasználásáról szóló
1996. évi cxxvl. töruény alapián átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EuróDai lJnió strukturális alaoiaiból. iIletve
a Kohézióé Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 16 80( 15 88t

H. Összes ráíordítás (kiadás) L2a31 19 89.'

l. Ebből személyi jellegú íáfordítás 273í 6 76i
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai L2a31 19 89,
K, Adózott eredmény 3 96! _4 00!

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenyséqet Végző személyek száma
(a közérdekü önkéntes tevékénységről szóló
2005. éVi LxxXVlll. törvénynek ÓregTelelően)

E rőío r rás ell átottság m utatói Mutató teliesíése
lgen l\em

Éctv. 32.9 e) a) I(B]-+B2uZ > 1.UqU.UOU, - rU x !
Ectv.32. § (4) b) [Kl+K2>=0] ! a
Ecív. 32. § (4) c) Kl7+l2-A7-A2)/(Hr+H2)>_0,25] B !

T árs ad al m i tám o g atottság m u tatói Mutató teljesítése

Eclv.32. § (5) a) [(cl+C2)/(G7+G2) >=0,02] ! B
Eclv.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(HltH2)>=0,§] B D
Eclv.32- § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] ! x

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL6.o5.27 l.5.t4,54



A kettős könywitett vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

|Haidúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet ,

Támogatási program elnevezése: taidúkerü:l€li hEgyemáí}yak aép§u*rú§íÉ§e a Haidiisá§i Mli3em Barári ltöí€ áral

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

,liözponti költségvetés m
önkormányzatiköltségvetés n
nemzetköziíorrás t]
másgazdálkodó t]

Támogatás idótartama:

Támogatási összeg: 24284Lr3

- ebból a tárgyévre jutó ósszeg: , o42773

- tárgyéVben íelhasznált összeg: , 042773

- tárgyéVben folyósított összeg:
, o42773

Támogatás típusa: visszatérítend6 | vissza nem téííiendó m
TárgyéVben felhasznált össze9 részletezése iogcímenként

személyi

Dologi , 042773

FelhaImozási

osszesen: , 042773

Támogatás tárgyéVi íelhasználásának szöveges bemutatása:

Ny.v.;5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2016.05.27 15.14.54



A kettős_könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerüsitett beszámolója és közhásznúsági melléklete

Támogatás íorrása:
önkormányzatiköltségvetés 

n
nemzetköziforrás I
más gazdálkodó !

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

visszatérítendó t] vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg ré.rlut"rére 1og"í."ilil

Támogatás tárgyévi teltffi

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem ki'ldhetó be! Nyomtatva: 2oL6.o5.27 ]r5,L4.54
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