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1. Számviteli beszámoló

1.1 Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete.

1.2 Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3 Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz

A számviteli beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi és
jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő
információk közlése nem szükséges

2. A szervezete bemutatása

2.1 Elérhetőség

A szervezete elérhetősége: 4026 Debrecen, Garai u. 13

2.2 Azonosító adatok

Az egyesület más szervezetnek nem tagja.

• Az egyesület neve: Hang-Kép Kulturális Egyesület
• Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 2000. március 23.
• Regisztrációját végző szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
• Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 62 121/2000
• Az egyesület bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve: Keresztesi Andrea
• Az egyesület címe: 4026 Debrecen, Garai u. 13.
• Közhasznúsági végzés bírósági száma: Tpk:62121/2000/11
• Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2002. december 10.

2.3 Az egyesület tevékenységének bemutatása (az alapszabály alapján)

Az; Egyesület céljai közé tartoznak az alábbi közhasznú tevékenységek: nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
Az Egyesület célja továbbá:

• Az igényes hang és kép kommunikáció létrehozásának és szerepének megismertetése
a fiatalabb generációval.

• Rendezvények, kulturális, szabadidős programok szervezése, támogatása.
Film- és rádiókultúra bemutatása csoportfoglalkozások keretében.

• Bepillantást adni a fiataloknak a filmek és a média világába.
Kooperáció a hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetekkel.

• Alkotó tevékenység biztosítása és támogatása fiatalok számára a kultúra és a közélet
alábbi területein: zene, néptánc, tánc-, színház-, film- és képzőművészet, média,
turisztika, természet- és környezetvédelem, sport, egészségvédelem.



- Bárminemű tanácsadás, felvilágosítás adása fiataloknak az őket érintő problémákkal
kapcsolatban.
A nemzeti és egyetemes kultúra ügyének szolgálata.

2.4 A 2007. évi közhasznúsági tevékenység rövid bemutatása

A Hang-Kép Egyesület megalakulása (2000.) óta társadalmi aktivitás szempontjából főleg a
fiatalok azon csoportjaival foglalkozik, melyek az önkifejezést a kommunikáció
eszközrendszerével akarják megvalósítani. Az egyesület tevékenységének társadalmi szerepe
és hatása - térségi szinten -jelentősnek értékelhető. Egyesületünk 2007-ben már összesen 7
nemzetközi és l hazai önkéntessel dolgozott. A fiatalok közül hárman értékteremtő
rádiósműsorokat készítettek napi szinten, amelyek a debreceni Szóla rádióban, a nagyváradi
Partium Rádióban és az Ungvári Rádió magyar adásában hangzanak el hetente, illetve
decembertől már a nyíregyházi Mustár FM is sugározza azokat. 5 másik önkéntesünk pedig a
képi kommunikációval foglalkozott egy éven keresztül. A 73 km projektünk keretében
kommunikációs hidat próbáltunk építeni a nagyváradi és a debreceni fiatalok között. Ezek
elérése érdekében a heti rendszerességű rádióműsorok mellet elkészült egy ifjúsági portál is
(www.73km.info) amelynek felépítése és tartalma a fiatalok körében végzett felmérésünk
alapján készült el. A célcsoport fiataljai körében a karrier és a szórakozási lehetőségek
ismerete a legfontosabb, ezért a formátumot és a tartalmat is az ő igényeikhez igazítottuk. A
felületeket a fiatalokkal közösen ötleteltük ki és valósítottuk meg. 12 darab animáció is
készült (www.youtube.com/73km) amelyek a magyar-román kapcsolatot mutatják be játékos
formában angol nyelven a „Te is más vagy, te sem vagy más" szellemiségben. Mindezek
mellett elindítottuk a képvágást és a filmforgatást is. A filmezés eredményeként a helyi
fiatalok életét, mindennapjait bemutató kisfilmek, rövidfilmek, képek készültek. A
kommunikáció határok nélkül projektünk keretében már a felnőtt média munkatársai közötti
kapcsolatépítést szerettük volna segíteni. A 2008. április végével záródó projekt keretében
román és magyar újságírók, rádiósok, televíziós szakemberek és marketingesek találkoztak
több alkalommal, annak érdekében, hogy minél több információval láthassák el a térség
lakosait. Mindezek hatékony működtetése céljából fiatal újságíróknak kommunikációs
képzést tartottunk 2007. júliusában Debrecenben. A szakember találkozók 2007. júliusában
Debrecenben, 2007. októberében Nagyváradon és 2008. februárjában ismét Debrecenben
kerültek megrendezésre. Elkészítettünk egy helyzetelemzést és egy cselekvési tervet is a
határon átnyúló kommunikáció javításának az érdekében, illetve a helyi rádiókban több
alkalommal nyereményjátékot szerveztünk. Partnereinkkel közösen több alkalommal
szerveztünk tréningeket hazai és külföldi fiataloknak, valamint Erdélyben is több alkalommal
tartottunk pályázatírási és projektmenedzselési tájékoztatókat. A HAHA Egyesület felkérésére
nemcsak pályázatírási tréningeket, de kifejezetten kommunikációs és csapatépítő képzéseket
is megvalósítottunk többek között Debrecenben, Hajdúbagoson, Nagybányán, Szamosújváron
és Kolozsváron. A városi önkormányzat felkérésére a Mezon Ifjúsági Irodával közösen
„Metszéspont" címmel határon túli fiataloknak szóló környezetvédelmi és környezeti
kommunikációs tréninget szerveztünk. A TerepSzemle Stúdió partnereként elkészítettünk a
megyei könyvtárról egy információs kisfilmet, és a hortobágyi Madárkórház számára egy
adománygyűjtő tv-s kampányt. Összhangzattan címmel egy művészeti együttműködésbe
fogtunk 2007. decemberében.



2007-ben a következő szervezetekkel működött együtt az egyesület:

1. Haha - Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület - tapasztalatcsere, határmenti
együttműködések, kommunikációs tréning

2. Mustárház (Nyíregyháza) - önkéntesek fogadásának tapasztalatai
3. Szóla Rádió Alapítvány - „sulirádiós" tréningsorozat és egyéb kommunikációs

tréningek
4. Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesület kisebbségi

kommunikációs tréning sorozat
5. Nagyváradi Magyar Diákszövetség EVS önkéntes program, hálózatépítés,

kommunikációs tréningek, művészeti együttműködés, Debrecen-Nagyvárad
kommunikációs együttműködés

6. Agora (Kárpátaljai Magyar Ifjúsági Szövetség) - EVS önkéntes program,
hálózatépítés, tapasztalatcsere

7. TerepSzemle Stúdió - kommunikációs programsorozatok, tréningek

4.5 A szervezet vezetése

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői a vezető
tisztségviselők, adataik az alábbiak:
Elnök: Keresztesi Andrea
Titkár: Dr. Kóródi Sándor
Ügyvivő: Pintér Ákos

2.6 Foglalkoztatottak

Az egyesület a tárgyidőszakban 2 fő munkavállalót foglalkoztatott. A munkavállalók neve:
Keresztesi Andrea és Pintér Ákos, foglalkozás megnevezése munkaköri leírás szerint:
kommunikációs menedzser és kulturális szervező. A foglalkoztatás kezdete tárgy évben:
2007. május 1.

Személyi jellegű ráfordítások tárgyévben: 6750 EFt

3. Vagyon felhasználása

3.1 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (EFt)
Induló tőke
Tőkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Előző év
0

76
0

-1430

Tárgy év
0

4696
0

337

Változás értékben
0

4620
0

1767

3.2 Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a fenti táblázat, további kiegészítés nem
szükséges.



4. Tárgyévi gazdálkodás bemutatása

4.1 Bevételek:

Kapott támogatások az alábbi táblázat szerinti bontásban:

Támogató
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználása
Központi költségvetéstől
Helyi önkormányzattól
Társadalombiztosítótól
Alapítótól
Egyéb

Összeg (EFt)
0
0

206
0
0

14

Pályázati úton elnyert támogatások (EFt): 13.948

Pályázati úton elnyert támogatások az alábbi táblázat szerinti bontásban:

Pályázat

Kommunikáció határok nélkül
Eves működés

Tapasztalatcsere

73km

Hálózatépítés

Kommunikációs készségek és képzés
(EVS projektek)
Összhangzattan

Kiíró

Váti Kht.
NCA Nemzeti Civil
Alapprogram
Észak-alföldi Regionális
Ifjúsági Tanács
NCA Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
Fiatalok Lendületben
Programiroda
Fiatalok Lendületben
Programiroda
Fiatalok Lendületben
Programiroda

Elnyert összeg
(EFt)

5.210
500

200

500

1.561

4.612

1.365

Összes közhasznú tevékenység bevétele (EFt): 14.334

Az egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az egyesület a tárgyévben a központi költségvetéstől támogatást nem kapott.

Az egyesület a tárgyévben a helyi önkormányzattól kapott támogatást működési kiadásokra
fordította.

4.2 Kiadások

Cél szerinti juttatások

Az egyesület a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más
juttatást nem nyújtott.



Vezető tisztségviselőkjuttatásai

Az egyesület vezető tisztségviselői a tárgyévben vezető tisztségviselői munkájukért juttatást
nem kaptak.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Az egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

4.3 A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése: Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

5. Köszönetnyilvánítás

A Hang-Kép Kulturális Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki
tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.



Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

10OT év

egyéb szervezet megnevezése

, II
címe

Keltezés:
az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

RH.

T. 1715/8 - AB Nyomtatvány
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámíaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Az egyéb szervezet címe:

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

£ o o ? ÉV
adatok E FT-ban

Sor-
szám

a

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

A tétel megnevezése

b

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)

1 . Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (A./I.-E./1 .-E./4.)

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)

H. Nem pénzben realizált eredmény (±1 .±2.)

1 . Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A./ll.-E./2.:E./3.)

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)

1. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2

J. Fizetendő társasági adó

K. Tárgyévi eredmény

1 . Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye (A./UA/II)-(E/1 +E/2+E/3)

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye (M)

Előző év

c

Af^o
J$^0

t

— -
—

4
$<t>

1ALSo
0

Előző év(ek)
helyesbítései

d

Tárgyév
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

1 . Bérköltség

ebből: - megbízási dijak

- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

3. Bérjárulékok

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

C. Értékcsökkenési leírás

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege
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—
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Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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Statisztikai számjet vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:.

Az egyéb szervezet címe: U

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Sor-

a
1

-i

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

A fcte! megnevezése

A. Beíektetetí eszkn/ök i'

! IMMATERÍ.ÁI IS JAVAK

II. TÁRGY! ESZKÖZÖK

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Forgóeszközök (6-9. sorok)

1 KÉSZLETEK

II. KÖVETELÉSEK

III. ÉRTÉKPAPÍROK

IV. PÉNZESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)

C. Saját tőke (12. -16. sorok)

l. INDULÓ TŐKE /JEGYZETT TŐKE

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

i. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELE/ETÍS'-

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

FORRÁSOK. (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11. + 17. -i-'. 3. M 9. sor;
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