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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I VW-L+Z

Törvényszék:

Beküldő adatai

09 Debreceni T Tárgyév: El 0lTFl

é§

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

t=_lililF
ililrilmr

családi név Első utónév További utónevek

Debrecen

lT1,1Tlr_m-m

szeIvezet neve:

Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település: Debrecen

közterület neve:

Házszám:

Faraktár Közterület jellege:

E---_-l Lépcsőhaz: t---.l Emelet t-l Ajtó:

Beiegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szetwezet adószáma:

m ffi .I 6l oliFlrTl lEl oI ols]l ffi
ffirffi,'lTl01-610Tl
EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

kardos Ilona

Debreceuí Vasutas M
K§]trlrálís rry*-nr.J

EEEE-EE-EE
Kitöltő verzió : 2.60.0 Nyomtatvány verzió : í.6 Nyomtatva: 2014.05.21 í í.08.07
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-tlz

szervezet neve:

Vasutas Múvészeti és Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁr;
A. Befektetetteszközök

l, lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

l l l. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök Li 6

l. készletek

ll. KöVete|éSek

tll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök L7 6
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK Összesrxl
L1 6

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke
_83 -94

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény -75 -83
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
-8 -LL

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozasi tevékenysegből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek
1o0 100

l. Hátrasorolt kötelezettségek

l l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll l. Rövid lejáratú kötelezettségek 100 100

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN L7 6
Kitöltó verzió :2.60.0 Nyomtatvány verzió : 1 . 6 Nyomtatva: 2014,05.21 í 1.08.08



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I v]K-uz

szervezet neve]

Az egyszerúsített éves beszámo!ó eredmény-kimutatása
(Adato k eze r fori ntb an.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítéie

tárgyév

]-. Értékesítés nettó árbevétele

2. Al<tivált saját teljesítmények
eneKe C

3. Egyéb bevételek
13 13

; tqgdlj} alapítótól kapott
DeílZetes

- támogatások
1( La

- adományok

4, Pénzügyi múveletek bevételei
c

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A, osszes bevétel (1+2+3+4+5)
I1 ( L

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei 1í 1í

6. Anyagjellegú ráíord ítások
8 24 24

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebbő! vezető tisztségviselők
Junatasal

8. Ertékcsökkenési leírás
c

9. Egyéb ráfordítások

]_9. Pén.zügyi műveletek
raToroltasal

C

Kitöltő verzió:2,60.0 Nyomtatvány verzió: 1 .6 Nyomtatva: 2014,05.21 1 1.08.1 0
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I VX-L+Z

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2, (Adatok ezer forintban,)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

1]-. Rendkívüli ráfordítások

B. Osszes ráfordítás
(6+7+8+9+10+1]_)

22, 2l,

ebből:_ közhaszn ú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -t -L7 -í -I7

12, Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-]_2)
-t -í7 -t -t7

1-3. Jóváhagyott osztalék

E, Tárgyévi eredmény (D-13)
-í -L7 _í _11

Tájékoztatő adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támolatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E, A.személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló ]_996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. KÖnYwizsgálói záradék ] rgen B Nem

szetwezet neve:

Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1 .6 Nyomtatva: 20'14,05.21 1 1.08.1 1



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx-r+z

1. szeruezet azonosító adatai

1.1 Név

\f@rt*e t{üv*sr*ti &s Kultlrr*lis Egvea1l*t

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve:
Faraktár Közterület jellege:

Házszám:Fr---l Lépcsőhaz: [-l Emelet: t-__l
1.3 Bejegyző határozatszáma: m ffi EoE]-4lrTl'Elolold/m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:
ffirffi,'lTl016-10Tl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: kardos llona

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

e Esy€Eti !€t tenaÉkemységet ngnl

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.]- Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékeny§ég főbb eredményei:

Kitöltó verzió : 2.60.0 Nyomtatvá ny verzió : í .6 Nyomtatva : 2O1 4.05.21 1 1.08,1 2
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet 
I

és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutaása (Adatok ezer forintban,)

4I Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Korábbi évek eredménye 1, múködési cé
42 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

43 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem éftéke Felhasználás célja

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon kimÚtatása
(osszesen) L1

közhasznú tevékenvséq érdekében
íel használt Vagyon ki mútatása
(mlnoosszesen) L1

5. Cél szerinti iutattások kimutatása

5]- Cél szerinti juttatás megnevezése Előző 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 kimutaása
(osszesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen)

6. Vezetó tisztségviseIőknek nyúitott juttatás

61 Tisztség Előző év (I) rárgyév (2)

0

62 Tisztség Előző év (I) Tárgy év (2)

A. Ye+e!9 ti.sztségviselőknek nyújtott
luEatas osszesen:

c

Debreceni Vasutas Múvészeti és Kulturális Egyesület

Kitöltó verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2O1 4,05,21 1 1,08.1 2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szelvezet neve:

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

Alapadatok Előző év (1) rárgyév (2)

B. Eves összes bevétel 1:

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendelkézése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] 1í

H. osszes ráfordítá.s (kiadás) 2l
l. Ebból személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -t -L1

rem úködő közérdekű önkéntes
k száma
ységrólszóló
megfelelően)

E rőf o r r ás e il átotts ág m utató i Mutató teljesítese

Igen Nem
EcIv. 32, § (4) a) [(B7+B2)/2 > 7.000.0oo, - Ft] ! a
Ectv.32. § (4) b) [Kl+K2>=0] ! tr
Ectv. 32, § G) c) Kl 1+ \2-A7-A2)(H 7+tlz\>=g, 251 ! x

T árs ad al m i támo g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

EctV. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! B
Ectv,32. § (5) b) 1lt+Jzltlut+H2)>=Q,51 ! x
ECtv. 32. § (s) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] ! x

Debreceni vasutas Múvészeti és kulturális

Kitöltő vezió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1 .6 Nyomtatva: 201 4.05,21 1 1,08,1 4
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-tlz

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
eJry§t&i &moEgtás

Támogató megnevezése: ít}KE,Esptárte§ R§áv€l6dé§i K*t,p*rttia

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó

m
Támogatás időtartama: §}t§. &l_&I_§§t& ttr.§l'"

Támogatási összeg: 10 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 10 o00

- tárgyévben íelhasznált összeg: 10 000

- tárgyévben folyósított összeg:
Lo 000

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

Személyi

Dologi
10 000

Felhalmozási
o

összesen: 10 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
4 kep,ott tán,logdfuit rnükM

tsüfil"§rrb*n az Sglles{llet teuéinen

Kítöltó vezió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:,t .6 Nyomtatva: 201 4.05,21 1 1.08,'l 4


