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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

201_6. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése;

09 Debreceni Tö ék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus klíölíés eseíén másolt - nem írható - mezők,)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

r--_l
családi név

sztankóné I{á

Első utónév

Erika

Erika

Mária

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje: r{,m_Etr_ffi

További utónevek

Neve:

vel ök Haj rlrr -Bi ltar Me_qyei E!lyes(il pte

Nyilvántartásiszám: ffi-[l?
.i_largyev: 

| 
2 | 0 | 1 | 60 0 0 0 B 9 2

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017,05.L8 10.31.55



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

09 Debreceni Tö

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsá9i melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
E!

aígyev:

EIfiTl

al

szervezet neve:

Hajdű-Bihar t",le gyei Egyesülete

Szervezet székhelye:

lrányítószám: EEEE Telepúlés: Hajdúszoboszló

közterület neve:

Házszám,.

líákalja
Közterület jellege

t---l
r;-----l

Ajtó: l----__lE---l Lépcsőház: r---_l Emelet,

lrányítószám: IIII Település:

közterület neve

Házszám,.

Közterület jellege: t-----lr-]t--l Ajtó

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m ffi Fro FI,I,I /[dö|d4 /t
EEEEEEEE-E-EE

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Debrecen EEEE-EE-ElE
****u***

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v,:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7.05.L8 10.31.55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerveze_t __ _ l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l ,o_ro,

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

epttt úive§ö k Ha; rtii -Bi ttar Mec yeí E$ye§ii l ete

Azegyszerűsítettéves beszámolómérlege (Adatokezerforintban,)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Beíektetetteszközök

ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

lv, pénzeszközök

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött tartalék

lv. Ertékelési tartalék

V, Tárqvévi eredménv
(köZhasznú tevéké

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017,05.18 10.31.56



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242

201_6. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

íive§ök Hajdit-Bihar Me§Ygi Egyrsiilete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

]-. Értékesítés nettó árbevétele 76 728 728

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 78 1 150 7a 1 150

ebből:

- taqdíi,
alápííótól kapott befizetés 73 116 73 116

- támogatások 5 911 5 911

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) L54 7878 L54 t 878

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei L54 1 155 L54 1 155

5. Anyagjellegű ráíord ítások 52o t672 52o L 672

6. Személyi jellegű ráfordítások 189 189

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7, Ertékcsökkenési leírás

B. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 52o 1 861 520 1 861

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 52o 988 52o 988

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -366 L1 _366 L7

]-0. Adófizetési kötelezettség 0 0

D. Tárgyévi eredmény (Q-10) -366 L7 -366 17

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem kü]dhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 10.31.56
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

míive§ük F+airldl-Bihar Megye} EíJyÉ§Éitete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménYkimutatása2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység I Vállalkora.''"uéU"

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költséqvetési támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaniaiból. ílletve a kohéziós
Alápból nyújtott támo gatás

300 300

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt részének adózó
renáelkezése szerinti felhaszná
lásárólszóló 1996. évi CXXV|,
törvény alapján kiutalt összeg

5 Ll 5 IL

F. Közszolgáltatási bevétel

Könywizsgálói záradék

Az adatők könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny,v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7 .05.L8 10.31.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete

PK-242

201"6. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

iivgliik l,iaidü-B[har R§*gyei E{!yB§iir*te

1.2 Székhely: Szervezet

lrányítószám:

közterület neve:

lrányítószám;

közterület neve

EEEE Település:

mnI

Házszám Lépcsőhaz

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Közterület iellege:

Közterület jellege:

Ajtó:

ffi .ffi .FIól 8l rlr1-1 E],|n-lr] / t
F-Iq_m-|0]0l0l0IB],E

EEEEEEEE-E-EE
kardos llona

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

1,1 Név: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

@asinépllltive§ókszalttrtail}1Ul]kffiát5É!Jiti.köZ§sprag;ramlokcrlesszaktttaÍ
ác§adáson yettiink ré§zt. Tá}ékürtatá§t nyititanunk az aktuá}is saakrttai renrlezvényekrül es
ln§yatrlokrót. Foly*nratasaH kiil{ttiik itr crszáglos *!JyÉ5ii§€t tevék€l]ysF[lerö[ a beszamü§ükít- Minrlen

ászta1ateser*k*n ve§ti§}c t,Ésrt onsrágos Bs nt*.gly*"rnesyÉ knzütti §zi§t*r't" S§ly§ltl§tü§án pá}yarunk
ü köri ésr* és saaktnai pro6 rallt c k m egval ó stásárá {§}KÁ. NEÁ}.

vlren lne_g;saefv*fniik a ku§tunátts p§§kátük orseágo* yer§Éílyét. Éésat vésziillk fr Ku§ttrrhi{zák EiiÉl-Náppai
r§51raltl§ür§zatban. spóbe§l se6itség*t nyriitattunk a tn*5yei n*pmúv*ló kol§Égákn*k. ya[attrint sz,a§ttnai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenyséq a közművelődés eszközeivel

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: 997.éviCXL

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kulturáIis szakemberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
3000

Esye§§let a[a;:vetióen kltt{urátís klitőtú, nevelü. pr*v*l"ltlús t*,v*k*nységBk*t Vé{l§Z.

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2077.05.L8 10.31.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 
l n*_ro,

2016. év

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgyév

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

5, Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

6.1 Tisztség Előző év (7) Tárgyév (2)

6.2 TiSZtség Élőző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen) :

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

nlűveBük Hajrlu-Bihar MeíJyÉi E[Jy*§ii§etB

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 10.31.57



A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

nllivetök F,[ai drl-Bi har Megyei EQyesiitete

7. Közhasznú jogállás me!állapításához szükséges mutatók (Adatok ezer foríntban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel t54 7878

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendólk'ezése szerinti felhásználás áról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

5 tí

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 300

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] I49 1 567

H. Összes ráfordítás (kiadás) 520 1 861

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 189

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 52o 988

K, Tárgyévi eredmény _366 L7

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző személvek száma
ía közéráekü önkőntes tevékónvséqről szóló
2oos. évi Lxxxvlll. törvénynek megTelelően)

Erőf o r r ás e l l átottság m utatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32, § G) a) [(Bl+B2)/2 > 1,000.000, - Ft] x !
Ectv, 32, § (4) b) [Kl+K2>=0] ! x
ECIV, 32, § (4) c) Kl1+\2-A]--A2)/(Hl+H2)>=0,25] tr x

T ár sad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q|] tr x
Ectv. 32. § (5) b) [(J1,+J2)/(Hl+H2)>=g,51 x tr
Ectv. 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] tr x

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2OI7 .O5,L8 10.31.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Támogatási program elnevezése: 1996.évi CXXVI. törvény SZJ A Lo/o-a

Támogató megnevezése: Központi költségvetés

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés l
!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2ot6.ot'07.-2016. 12.31.

Támogatási összeg: 10 536

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 10 536

- tárgyévben felhasznált összeg: 10 536

- tárgyévben folyósított összeg: 1-0 536

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

Személyi

Dologi 10 536

Felhalmozási

Osszesen: 10 536

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

tátttogatást nx (i kö d é§i kö ltségekre §la§i §álttj k le§.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ép tn {ive§ ók l,{aj rl ü -Bi ltar M egyel E gy*si.i late

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7.05.18 10.31.57



A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

p n"l iive§ ö }t l-,§aj rl it -Bí har M egyel E íJy,*§üi t ete

Támogatási program elnevezése: A közművelődés napja megrendezése

Támogató megnevezése; Nemzeti Kulturális AIap

Támogatás íorrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

!
n
!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2oL6.o9,07-2016,10.15.

Támogatási összeg: 300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 000

tárgyévben felhasznált összeg : 300 000

tárgyévben folyós ított összeg : 300 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jo9címenként:

Személyi

Dologi 300 000

Felhalmozási 0

összesen: 300 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

dvente nrel;retrrlel*sr-e kertif ö prOfirflnl ?0X.§-os t*rnáia a "F*em ör,llrorutányentl í*íl§tfl§tá§u irrtérttlBnyek [,t*[y* *s
zBrepe a köerrlűvelódéslrelr" volt. Et}b€§ a térllábart 4 e!ó*.dáat ha[l6attlanak rneg a t'észfuevÖk. Á prognanthoz
iátlitá§ file{!§yitó r§ t*$§a§§" Á lál§§átDk ltüzött nemcsak Hfljdu-tsilrar nl€liyei, lratrenr §zalrc§cs-5aatrnár-Bereq; és

.í\bairi.Zemlp[én meg;yÉböt is Érkertek nÉpmiivel o kol t égák-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 10.31.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerŰsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

F{aid t r -Bi ltar Á{€.{!ye[ E pyestii late

Támogatási program elnevezése: ..Hermahh Atila:Él magyar, álI Buda még! - A magyar szent Koroha országaiból solozofr lovashadosztályok és dahdárpk, huszáF és ulánusezredek, rohamÍé

Támogató megnevezése: közép- és kelet-európai Történelem és Társadalom kutatásáért közalapítvány

Támogatás forrása

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !

!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2ot6.110.15.-2o 16.72.37,

Támogatási összeg: 600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 600 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 600 000

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő l vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 600 000

Félhalmozási 0

Osszesen: 600 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

@i.lyomd*ikÚ§l§*'§€t*EE$ye§.i§etme6xlölegerte"EEs§össeegbölatálT}Ü$aIa5
§§E§qe 2§lT. Évhen keri.i§t az Egyesi.i|et szárnlá}Éra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny,v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 10.31.58


