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1. Számviteli beszámoló: 
 

1. számú melléklet – Közhasznú egyszerűsített beszámoló 

 

 

2. Kiegészítő melléklet: 
 

2. számú melléklet – Kiegészítő melléklet 

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
 

Az egyesület 2014.12.31.-i vagyoni helyzete az alábbi bontásban: 

 

 

 Pénzeszközök:      1.262 e Ft 

            Aktív elhatárolás            13 e Ft 

 ESZKÖZÖK Összesen:     1.275 e Ft 

 

 

 Eredménytartalék:                -1.872 e Ft 

 Mérleg szerinti eredmény:                3.141 e Ft 

 Rövid lejáratú kötelezettségek                     6 e Ft 

 FORRÁSOK Összesen:     1.275 e Ft 

 

  

 A bevételeket teljes bontásban a közhasznúsági mérleg tartalmazza. 

   

 A kiadásokat ugyancsak a közhasznúsági mérleg tartalmazza. 

               

            Az anyagjellegű költségek részletezése az alábbi ( e Ft-ban ) 

   

   Fenntartási klts.          1.009 e Ft 

   Egyéb anyagklts.             554 e Ft 

   Irodaszer:              194 e Ft 

   Bank költség:                59 e Ft 

   Anyagjellegű szolg.             805 e Ft 
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   Posta, telefon klts.           307 e Ft 

             Egyéb                                              21 e Ft 

   Bérleti díj             266 e Ft 

   Hirdetési díj            165 e Ft 

   Útiköltség elszám.             21 e Ft                            

   

    

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása : 
 

20147. év során az alapítvány  286 e Ft cél támogatást kapott, melyek az alábbi célokat 

szolgálta.  

                            

                    Nemzeti Kulturális Alap:               2.000.000.- Ft 

                    NEA-KK-14-M-0372                     1.100.000.- Ft 

                    Adó 1 %-a                                            80.803,- Ft 

 

 Ezen bevételekkel szemben elszámolt költség.:  

 

 Fenntartási költségek: 313.909 Ft 

 Megbízási díj:  604.932 Ft 

 Bér:   426.572 Ft 

 Múzeumi programok: 450.914 Ft 

 

 

5. Egyéb szervezetektől kapott támogatások: 
 

Magánszemélyektől kapott támogatások: 703 e Ft. 

 

 

 

6. Költségvetési támogatások : 

 
A Polgármesteri Hivataltól 3.698 e Ft  támogatás jött, amelyből  3.698 e Ft-ot használtunk 

fel üzemeltetésre, bérekre, fenntartásra. 

 

 

 

7. Tisztségviselőknek nyújtott juttatások:  Az egyesület vezető tisztségviselői 

2014.évi tevékenységük után tisztelet díjat illetve más juttatást sem fizetett számukra 

az egyesület. 
 

8. Tevékenység rövid bemutatása. 
 

Egyesületünk az idén is továbbfolytatta közösségi, közművelődési tevékenységét, 

melynek eredményeként kiállításainkat, kulturális programjainkat igen nagy számban 

látogatták a helyi polgárok, a tavasztól az őszi időszakig (turizmus) érkező hazai és 

külföldi látogatók, családosok, közép-, illetve általános iskolai osztályközösségek, 

óvodások.  
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A 2014. év során az alábbi időszakos kiállítások voltak láthatók a szervezésünkben: 

 

1. Az előző év őszétől június második feléig volt látogatható az „Akarat, elszánás a gazda 

kincse.” - Darányi Ignác (1849-1927) agrárpolitikus életét, munkásságát bemutató 

kiállítás /a Magyar Mezőgazdasági Múzeum vándorkiállítása/ 

 

2. Áprilisban nyílott a Pille Kuckó, ahol a Hímes Kezek Hímző Körének időszakos 

kiállítása volt megtekinthető május végéig 

3. Dr. Farkas Jenő emléksarok az Arcképcsarnok felnőtt programjához csatlakozva /május 

14-ig/ 

4. „Lovat! Lovat! Országomat egy lóért!” – című időszakos kiállítás nyílott a Múzeumok 

Éjszakáján a gyűjtemény dr. Szőke Sándor termében Alapfy Attila fotográfiáiból és 

Varga Tibor szíjgyártó, a Népművészet Ifjú Mestere munkáiból (szeptember 22-ig). 

 

5. Július 28-án nyílott az „I. világháborús emlékeink”c. a helyi lakosok által kölcsönzött 

anyagokból álló kiállítás a nagy Háború kitörésének 100. évfordulóján (múzeum előtér) 

 

6. A Kulturális örökség Napok programjainak részeként Szakrális kiállítás nyílott helyi-, 

és elszármazott képzőművészek alkotásaiból, melynek Katatics Zsuzsa művész-tanár 

volt a kurátora 

 

7. Decemberben „Luca naptól karácsonyig” – kamara kiállítás a múzeumi előtérben a 

decemberi népszokásokhoz kapcsolódva 

 

Gyűjteményünk állandó és időszaki (javarészt helyi vonatkozású) kiállításait és az 

ahhoz kapcsolódó különböző közönség programokat összesen 4.538 fő látogatta. 

Csoportos látogatást 62-őt számoltunk, így múzeumismereti és múzeumpedagógiai 

foglalkozáson 1.072, különböző életkorú kisgyermek és tanuló vett részt szaktanár 

kíséretében. Felnőtt kereső 1.948, a nyugdíjas korú látogatók száma 1.199 fő volt.  

 

 

 

 

Dombóvár, 2015. május, 07. 

 

 

 

         Szűcs László 

                Elnök 


