
1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 2 0 5 7 2 0 3

slatiszlikai szá

0 3 0 9 1 1 5 8 5 3

cégjegyzék száma

mjel

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D. a Vállalkozás címe, ielefonszáma

2015

EgyszeJűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könywizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 11
A2 úrén év Dan€!íolúulón.pF (áv, hó, náp): 20l!l23j

Egyszeúsitetl éve§ beszámoló lvtÉRLEGE'A' változat
(Eszkózók)

Elözó év

201+12-3l

Elözö év(€k) Táígyév

201*12-31

l A Befektetett eszközök 46 076 45 031

ll

lmmate áli§ javák átékhélyesbitése

TáByi e§2tö2ók éíékhelyesbií9s€

Belekteten penzegközók

Beiekl,píli,eszk,éftékehélyésbltése

318

45 75a

366

,l4 665

lll

3 B Forgóeszkőzök 17 37a 20 4o4

'o ll. Kövételé*k

'' lll, Énekpápirck

'2 lV, Pénzeszküók

500

10 679

6 199

1 679

99&

8 761

,3 c Aktiv idóbelielhatárolás 30

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 63 484 65 439

Atözzél€ttádátok l(önywizsgál.ttal nincsének3lálámaszlva.

Kehezés: 2016, május 13,

Hslasi Médi6 és Kúl!úfe
NonorDlit Kft"

i,t(::, {isl\U,Ina,a5, atnlEn G,lÉt 7/0

ndó§zjm, 1 835!692-2,03
1 -i] n,,03-:19-1]5853
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Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Az üzlel éV médegloídulónápra (éV. hÓ. nap)

Egyszerűsitelt éVes beszámoló MÉRLEGE 'A váhozat
(Foíá$k)

12

Elözó év

201412-31

Elózóév(ek)

201í12-31

$ D saját tőke 37 367 49 296

ll.

Ébból vissává sá íolt lulájdon Ú íé*esedés

Jegyzetl de mé9 be nem lizeteti tóke c)

i,léneg szer]nti eíedmény

21 620

92 150

-74 886

-1 517

21 620

92 150

_76 403

lll,

lV.

Vll, 11 929

6, E céltartalékok

ó6 F Kötelezettség€k 12119 3 082

l, Hátíesoro|t kotelezetiségek

Hos9úle]áralú kötelezettség

Róv dlejáralL] kótelezeltség

ll

12119llt.

90 G passziv időbeli elhatáíolás 13 998 13 06í

A közétett adatok könywizsgáláttal ninc§anek alátámasztva.

Kehezés: 2016, má]us 13,

HBls6i 01ádia ös Kulilr'8
§tónlrl)lN,,,- ,l rl.

640,1 K,§t, l1,1"k, _a:íi:',i.}.,i'1 
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Halasi Média és Kultúía Nonprofit Kft.

§ úzeliáv néíegíolnlbnapja (áv hó nap):

Egyszerúsiten éves bészámoló,A, EREDMENYK|MUTATASA
(o§vkóhség 9ljálás§sel)

A kózzótétt adatok könywlzsgálatt l nlnc§enek alátáma€ztva.

Keltezé§i 2016, májls 13,

31

Előzó év

2014-12-31

Elózó év(ót) Tá€yóv

2o1r12-31

l, Énékgsltés n6nó áö€Vé€le

ll, Aktiváll saiát €liesítmények

lll. Egyéb b€vélebk

lll,soóóL vÉ§záirt énék€sáés

lV. Anyagj€llegü éíodlt&ok

v. sz€frélyi jellegil díordlláso|

vl. Éiókcsólúeíési lelíá§

71 9o4

65 680

50 301

83 770

5 383

642

85 974

63 170

43 982

80 456

8 915

5 219

A Üzemi tevékenység eredmény€

ll, Penzúgy múveLetek bevételei 45

7

105

1lx, Pénzilgyi milveleték Élorditásái

B Pénzügyi múv. eredménye 38

c szokásos vállalk. eredmény 10 676

Rendkivúli ráfoíditások

D Rendkivűli eredmény

E Adózás elótti eledmény

ll, Adóíizelési köielezeltség _iá6asá9 ádó

F Adózott eredmény

Eredménytáftalék oszlalékra, réyesedés€

Jó!áh9gyotr o*t.lék, lószesedés

G Mérleg szeíinti eredmény

-2512 - 10 572

957 1 564

957 - ,l 564

-1517 - 12 24o

311

-1 517 - ,l1 9x,

-1 517 - 11929
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Halasi Média és Kultúía Nonprofit Kft.

Közhasznúsá gi jelentés
20l5

évi teYékenységről

TARTALMA

A sziovilcli beszámoló

/ l E8y§zc.úsilett *és bcgimoló MÉRLEGE "A" vállozai (Eszldzók)

/ 2 E8ysz€ósiletl éves b€ginotó I4ÉRLEGE "A" vállo7it (Fomi$k)
/ 3 Egysz€rúsilefi éves b€sámoló "A" Köá.saú eFdménykimutaiás

B Kózponli ktlltsúgletési szlRtól. €lkülönnell állMi fijnzalaptól. helyi öíkományzatlól. lelepülési
önkoróányzatok társulásától. és mindezek saNeitól kapon lámogatás f€lhasználásána| kimutálás9

c vágyonfclhsZnálíss.l kapcsolatos kimüalá§
D cél sErintijuttltákk kimulaiása
E A köáasznú szeNezet Yezáó thzt§:gliselóiDek nyújlotljutlalások énéke. illeNe ósszegc

F Á köásznú lcvékenységról Vóló óvid taíálmibe§zá,nolú

.r_+$-
tP.i<"^ !

Kiskunnab: 20ló májB 13.
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Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

A/l.

Egy§z.rűsít.tt év.s b€szánoló MÉRLECE
"^" vóltozli (lszküzlrk)

ll

2
lúfralé áhsJ:6,al é éklÉ|.1tsbilés.

TalElI ! E * a a k,il é l h! l \l, b i l é r.

A/2.

Egyszerűsitctt óves beszímoló MliRLEGE
ll^" válíozr (l'orrísok)

Ill

Vl
\rIl

Ebböl liltfuis.l l4:4ed6 nőénékr
l;srell. Ljc még be nen i&lstl lóie c)

Hoszül.Jiralutoielc2c s!

ll l11
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Halasi Médla és Kultliía Nonprofit Kft.

A/3.

f, s/§zerú§ített éve§ be§zánoló
Kózhr§zíú.rtdmÉnttiíutllás

9!4$!!!ll4!ls!É!ls§Ér]!!
Gfui núkod!'src kapoí tim3d-

ra]yzatj úfun 9]nv9í1 iámogaú§
<dzh6znúlllgkenvsélból §ámzo beveiel
laEd,iarbol szrmró b€ki.I

;zenéll , d ]o! ü Blordíisor

2 ],1.

üug}l mtrvlLctct íd]i]íd tl\!r

] ]]l

)ülzuúL mü!rlúck íl]]'oíJilisa

lárydi vÁllllozóli eRdnén}
.l,

4nélvi i.ll.eű ráíorditúsolr 112ll-, 30.15l

'emdv, 
Bllc!ü elvéb *iJize'escl l3]
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Halasi Médla és Kultúra Nonprofit Kft.

B

KIMUTATÁS
r klizponti köl tsógvcié§ i ,rrvlól. .l t ü l öí íte6 óllrnl !énalrp(ól. htlyi dnlorfiáíyaltól. tcl.púté§j ónlornííyálo! lóBul{sótól

é, niídeat §arr.itól l*púti llnoPltís í.lh.szí{ltsíól

A kozéle! oddok küny v vB$líll d n, rc sgnck lldllinu sztva

l l dhbh,lh i,\ilel dlver l t l\/rmolA
idónDnlir l öseciFr) l ÁlhöZl{Fl)

iLuNN
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Halasi Média és Kultúía

c
KIMUTATÁS

a vrgyon fllhsszíálÁsó.Ól

D

KrMUTATÁS
! §él smnnti jüttlrúsokról

j Tárg/éu;gdmény -1517

5 l Kozha§znú levikenység 5430

A ko7,élet adalok koiy\aLz:gilá a] njncsenek al.tlimiylva

Kehe/§ Lblúha]a. 2l]lo, mc ul 11



Halasi Média és Kultú.a Nonprofit Kft.

E

KIMUTATÁS
a kznNaú seryoei v*lö lisztségvi*lóin.t n}újbn júa|ást éíléliéól

A köziteí adalok könywiagálan.l nfc§enek alálán.srla 
,lrii.i)\ 

] 
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Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

F

A k6zh.s ú t€vók€nys€ról szóló íövid riíllmi be§ámoló

A. sdnvii.|a be§zónoló
A(z) H.l6i Média és Kühúm Nonproft Kn 2015 évbcn 8údillodásáiól a számvneli lófuény..k és a tapcsolódó €lóÜi§olúali
negfelelvc e8}srerúsilen Ékl b*zámolót állltotl öss2c, A .Érle8 ftos§7.ge 654]9 €zeí ! t. . s{ái lók€ 49296 ezer l-i

B,A tö4,onti kölhégv.iÉsi 3arvtót. eltülönit.rt jlllni pénahptól. h.lyi öíkorm{nyatlólt települési öíkornányztok
tír§llfuától & mindezk §Zn.ilól kapottkózh$znú núküda§r. krPot( l{nog!tÁí í.lhr§rííus9

2ol5. §h€n a(z) Ha]6i Média és Kuhúra Nonpret]l Kt} 6ó040 erir foíinl lánoealásra toll logosuh. as abbol 61628.z9r
l'orinlol m98kapolt És teljEs egószéb9n Él n hóználi. A lámogatdsokal rdszlcte*n a B nellékletmütátja be, A kapotl tinogalás
öss&ge 3 56 l 6 €zer Fl_tal csökkcni e €lózó eszkndóhöz képc§l

c. vagyonfclhNs6{l{§a
ElÓÓ évh* lép9si a szfre*t rarlalúka (vagyon.) t 1929 czr Fi öss&lggl nótl, A sZruezcl nlndig törekszik fi4 hogy u
adott évbgn kapon bryét€leket lct is bszálja kdzhls2nú oéü.inak elarúsc éidekében A va8}on lelh6áálá5ái ré§zleteiben
jgloniés0r* c mellék]ete úutalja be

A(z) Ha]§i Média és Kultúú Nonprofii Kn. 2015 é!b.n köáa9nú tcv,JkEnyséBévcl összgfuggasbe. 0 folini osszgben, nen
tözh6aú tevéten}ségérel ósszefuegasb§o o forinl összc8bcn nyújtott cél srcrinti jütlstást A koáasáú tevék€nységgcl

ö$&függésben ad;tt a ogaÉs mé.léke u clóó ivtcZ vis2onrnva o forinltal nón Mndezek .égletezésü a D melléklel

E. A lózb.sEú lrí@t Ydtó llslsé§iFlói..r .rójto6 jun ó§ol
A(zl Ha]6i Medja és Kuhúrá No.profí KR 2ol5 Nb.n veaiii lisa*gvi$lólvel óss4tiiegsb.n 4996*r Fl sm:lrr jeltcgü

ólo.ólisl számolt el, A ve&rö úsl9gviFlóli czivbcí csrt a sz!}*8es lölBgrérirésbén resesúllek A klrllsÓliéíiis
klialsek z .!óá wh€2 képcsl 6ókt;nl€k. tnókolallú kiíi4las n.h lönén, A nev@n kifEldek íézlel€-*t @ É
mlléNel l'rraln]%

n T§érdFe b.Duh.ill
A H.lN Média * Kúnim Nonpíofu Kn 2ol5 évb.n akluális Alapiú otúalába, a lá6eis TEAoR §7íinli köáMú
t-olwélicn}grge T€lwrió miisor ós@állil&á. srclBól|.|]iM
A Bdd6á8i iárs6ág i€vé!6y§j8él 2] löállósú ,h 

'_ 
l l ícndszlBs lttl§ós 6úkaÉs b€Yonli§ival vé8€áe. Műkod,$h€z löbb

tb;óbd Úpotl 2ot!_bcí támgaÉí 42 ó.koináDul állal biaosilotl láno8ats a ióál|ású núka!áilajót lfdn.k kifiz€léúre
keíltli feh;Tá]ásra Az NMHH állat .yíjbn únogalis a i]imo8llósi s7.Pnd.sb€n leinal alapján á Hjmdó és KultLlúlép cimú

nüso6zimok kozvenen és kózvü.ti koi*gun€k i.dtz.iú biaosilona. 
^]AMoP 

Pályázátokból számae forás bcíköllség.€

l§íill l€lhamrlásrá A s4Nez€l níitödése - a csök]i.nö lánogat&i volMen ellcnére a töNénri elÖirás*nali me8ial€lóeó

al.kuh. u önkomlióyatta] koión szeÉódúsb.n m.ghaümzofi felad.tait msadéktalmul l€ljcsitett€ Neúgti Fe]lesáési

Miólgtérim támogaiásával a szabadka tesNéíárosi k.pcsolat cri'silése, valanint e egészÉeBs élelnódía ncvelés

húgsúlyozrsa érdeiében megÉ.dezéye kerüll a Kisktrhal!$sz.bldld kerékpii.lú6, mely imár *rue§ ré§,ivé vá]t a

Kiskunnatd !áros kuliúá]is kavaltádjánan

^ 
kózhasznüsáeilelenteí a H.lasiMédla és kull,]ra Nonpío'iI Ki l9!l'óbb s7.íc ]0ló

kcllo7is: kiskunhalasl 2016 május l] ,1)a-_L4 , -ly-h' J, c-,éf
.,,---- "fr]l_|_]_*,i



Felüeyelő Bizottsági jegVzőkónW 2016,május 23,

FEtüGYELőBlzoTTsÁGl ütÉs JEGYZőKöNW

Mely készült 2016, májUs 23, nap]'án a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft íelúgYelő bizottság

17 órai kezd ettel ta rtott ülé5éról a társa5ág telephe yén (Közösségek Háza, 6400 K]skunhalas sétáló

Napirendipontok;

1./ hatáíozat a 20l5. éVi beszámolóról és anDak kiegészitő mellékletéről és haláIozat a 20l5, évi
kijzhasznúsá8i jelenlésó]

2.i

Dr, Kecskés Patrí.ia
csanádiLa]'os

Modok Lászlóné

Na8y-Apáti lvett

2ádoriÁdám

felü8yeló bi2ottság elnóke
f elúgyélóbizottsági tác
felügyelőbizottsá8i tag

ügWézető

könyvelő

Dr, Kecskés Patrícia, mint a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft íelügyelő bizottság elnöke köszönti

a megjeléntéket, és megállapÍüa, ho8ya 3 fő ta8 az ülésen me8jelent, így ar határozátképes.

Dr. Kecskés Patrícia elnök felkéra Modok Liiszlóné ta8ot, hogy a jegyzőkönwet írásos formában
rögzít5e.

- A2 első napirendi pontnak megfelelően, mivel a 2015. évi beszámolót a ta8ok írá5o5

formában megkapták és Nagy-Apáti lvett ügyvezető asszony röViden szóban összefoglalta

annák tartalmát,

A felügyelóbl2ottsá8ltágok e8yhangúan elfogadták a 201s. éVes mérlegbe§zámolót.

, A másodlk napjrendi pont (egyób) keretén belül a jelen lévők rövid beszél8etést folytattak a

2016,os év terveivel kapcsolatban,

egyéb

Az elnök megköszönia é§ az ülést bezárja 17,Lkoí.

Kelt. Kiskunhala5, 16, máj 23.

dr. kecskés patricia íel bizottsá8 elnóke csanádi Lajos felü8yelő bizottsági tag

Modok Lászlóné tag, jk verető



Felügyelő Bizottsá8i je8yzőkönyV 2016.május 23,

KlVoNAT

Halas Média és Kultúra Nonprofit

Korlátoll Felelős5é8ű Társaság

Felűgyelő Bizotlsági üléséről

4/2015.számú határozat

A íelúgyelő bizottságitdgok egyhangúon elíogadtók a 2015. éves méílegbeszámolót.

Kelt: Kiskunha as,2016. május 23,

dr kécskés patrícia fel g elnöke

&pqry+4,!+14
Modok Lászlóné ta8, jk Vezető

!=:#
csanádi Lajos felügyelő bizottsági tag



Fe|üByelő B izottsá gi jegyzőkö nyV

Dr kecskés patrícia

csanádi Lajos

Modok Lászlóné

Nagy-Apáti lVett

zádori Ádám

2016.május 23.

Jelenléti ív
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KIYoNAT

A Kép|iselő-rcstülel 20]ó, jrinius 30-áh megtaríoíl
ülé sélől ké szülí j e gyzőkönyybő l

I86/2016. Klh.
A Halasi Média és Kultúra Np. KíL 20l5.é|i közhasznúsági j elentéséne k elíogadása

Hatátozat

Kískukhalas Város Ónkormónyzat Képviselő-testüleíe a Halasi Mádia é5 Kultúra Np. Kíl.
2a1 5. évi közhasalú§ági jelentését elíogadja-

g!!]L4!L azonnal
Felelős: Fülöp Róberl polgáft estel

A KE1-1,iselő-lesíúlet j elen határozalóról érlesül :

Nag/-Ápáti lyett Halasi Médía és Kultúra Np. KíL úgvezeíője, Bethlek G. tét 7/D.

Csernák Lajos pénzügli és gazdálkodl§i osztólyvezető

Eatáridő: azoflnql
Felelős: Komló§né dl Fekete Anikó jeg:ő

Fülóp Róbeú sk

K n.í

Komlósné d,r Fekete Anikó sk.

Jeazőköny|et hilelesítő képviselők:

Hevesiné Vincze Éya sk Tapodi Áttila sk

Kivonat hítelénl: 2016.
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