
A kett s kiinyrnritelt vezet egyéb szenrezet l

egyszeríísített beszámolója és kiizháóznrisági melléklete I vw-t+z
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További utónevek

szervezet neve:

Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hgyomány rz és Sport Egyesület

Szervezet székhelye:
lrányít szám: EEEE Telepuilés: Baja

kozterület neve:

Házszám:

Puttonyos Kozterti!et jellege:

Ajtó:

Bejegyz határozatszáma:
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szervezet adószáma:
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Képvise! neve:
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65t}Ll úala} Puttonyos utca 1E,
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A kett s kiinyrnritelt vezet egyéb szervezet l

egyszeríísített beszámolója és kiizhásznriságí melléklete I vw-tlz

szervezet neve:

Duna-Tisza P és Sport Egyesí,ilet

Nyomtatva: 2015.03.12 19.09.51

Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás
Hrgyomány n és Sport Egyesiilct

6500 Baja, Puttonyos utca 18,
Adöszám: 1 8244339-1 _03

MagNet bank: 16200144-1 8507887
Közhasznusági szám: 9538

Az egyszeríísített éves beszámoló mérlege
(Ad ato k eze r fo r i ntb an.)

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözór 1nrrívÁr;
A. Befektetett eszkozok

!. lmmateriális javak

Il. Tárgyi eszkozok

lll. Befektetett pénzügyi eszkozok

B. Forgóeszkozok 374 465

l. készletek

!l. Kovetelések

llt. Értékpapírok

lv. pénzeszkózok 374 465
c. Aktív id beli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 374 465
FoRRÁSoK (PASSZÍvnr)
D. Saját t ke 374 465

l. lnduló t keljegyzett t ke

ll. T keváltozásleredmény 24 374
lll. Lekotott tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb ! 130 91
Vl. Tárgyévi erdemény válIalkozási tevékenységb

E. Céltartalékok

F, Kotelezettségek

l. Hátrasorolt ]<otelezettségek

ll. Hosszti lejárat kotelezettségek

lll. Rovid lejárat kotelezettségek

G. Passzív id beli eIhatárolások

FORRASOK OSSZESEN 374 465

Kitt ltó verzi :2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6



A kett s kiinyrruitelt vezet egyéb szervezet l

egyszeríísített beszámolója és kiizháóznrisági melléklete I vw-t+z

szervezet neve:

Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hgyomány rz és Sport Egyesiilet

Nyomtatva: 2015.03. 12 19.09.51

Az egyszeríisített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer fori ntban,)
Alaptevékenység Vállal kozási tevékenység Osszesen

elz év elz év
helyesbítese

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

tárgyév

t. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saiát te!iesítmények
értéke

3 Egyéb bevételek
963 1 26s 963 L269

: t49dlj, alapítótól kapott
befizetéS 4i 4i

- támogatások 116 295 11 295

- adományok
7a 7a

4, Pénzijgyi múveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebb l:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (7+2+3+4+5) 963 L27o 963 L27o

ebb l: kozhasznú tevékenység
bevételei 847 851 a47 851

6. Anyagjelleg ráfordítások 499 310 499 310

7. Személyi jelleg ráfordítások 334 344 334 34

ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai Ec Eo

8. Értékcsokkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások 504 504

10. Pénzuovi m veletek
ráfordítása'í- 27 21

Katt'lt verzi :2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6



A kett s kiinyrnritelt vezetíí egyéb szervezet l

egyszeríísített beszámolója és kiizhásznrisági melléklete I vx-t+z

Az egy ,szeríisített éves beszám oIó ered mény_kim utatási t 2' (Adatok ezer forintban.)
Aa tptevékenyst)g Osszesen

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbítése

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév

1- 1-. Rendkívüli ráford ítások

B. Összes ráíordítás
(6+7+8+9+]_0+11) 833 t t79 833 Lt79

ebb l: kozhasznú tevékenység
ráíordításai 934 934

C. Adózás el tti eredmény (A-B) 130 91 130 91

t2. Ad íizetési kotelezettség

D. Adózott eredmény (C-tz)
130 91 130 91

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
130 91 130 91

Táiékoztató adatok

A. Kozponti koltségvetési
tamogatas

B. Helvi onkormánvzati
ko ltsé gvetés i tám o-g atás

C, Az Európai Unió strukturális
alapiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamadó
meqhatározott részének ad zó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról sz ló 1996. évi
CXXV!.torvény alapján kiutalt
osSzeg

116 7! LL6 75

F. K zszolgáltatási bevétel

Az adatok konywizsgálattal alá vannak támasztva.
Kci nywi zs g á! ó i zár adék ] lgen m Nem

szervezet neve:

Duna-Tisza ás Hgyomány rz és Sport et

Nyomtatva: 2015.03.12 19.09.51
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A kett s kiinyrnritelt
egyszeríísített beszámolój a

vezet egyéb szervezet 
l

és kiizhasznrisági melléklete I vw-t+Z

1. szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és ktizhasznrí tevékenységek bemutatása

3. Kiizhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

ETa-Tí,sEfr M,*Ey,*r Fászto,rktlty_ás l-{:Eyc*t*ány,6rzri,ás Spont EEy,esritet

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Teleprilés' l""j. l
koztertjlet neve: Puttonyos Kozterü!et jellege:

Ajtó:

1.3 Bejegyz határozat száma: m, ffi bloFr4oTl/lrld.oEl'm
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffirEE.,[gFlrlill
EEEEEEEE-E_EE

1.6 Képvisel neve: Keve Gábor

1 -!V"ZX" Ponráz &f*gxEar Vár Ev-adr-l3lító nendeevÉny
1 , 5,E5. Ftottobágy terefiEtáb,Or feEy !*ét}

ü,§"Bl-t}Z- ,Sa ítildE Pdagy,ar Fásztg,r (Rrtyás !,létvége
33.ÉS"14-t5- l-iertgbág)g. hortoháEy! pásztor,ok és rur,aEvar pásetorkx.ltyáso,k ta!átkozóia
3"3.t} "22. u a Kiskrunsági Frí-er*,zet[ Farlrban
í"3-3_6-,S5" erly, Fonráz fulagy,ar Vár

3.1- Kozhaszn tevékenység megnevezése:

3.2 Kozhaszn ú tevé kenység hez kapcsolódó
ismertetése,

kozfel adat, j o gszabályhely: Haqyománv rzésZ.OOL évi LXIV. tv

2004.évi !.tv.

3,3

3.4

3.5

Kozhasznú tevékenység célcsoportja: Pásztorkutyát tartó emberek, és az ifirísáq ki,ilcincisen
Kozhaszn tevékenységb l részesül k létszáma:
Kozhasznú tevékenység f bb eredményei:

ícc,dÉs3 terti$etÉi (et kiter*e ztetflikaz o,rszág *gása terii etése, tiiht} nerrleetE p*nkka eEyü trn ksid\re
rsz,erÉsítettilk a n,lagy,an pásztarktltyá[cat É,s a magyar néptragyomárryrokat- Egyre n,ag3la rb szántb,an
ek}fidngk a na yar pásatonf;tutyár mmó Eü!ítitdÉek.

Nyomtatva: 2015.03.12 L9.09.52
,}1- \

/P-

MagN t bank:
K zhaszn

Kit lt verzi :2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6



A kett s kiinyrnritelt vezet egyéb szervezet l

egyszeríísített beszámolója és kiizhá"sznrisági melléklete I VW-L+Z

4.L Fel használt vagyonelem meg nevezése Vagyonelem értéke Fe!haszná!ás célja

eredménytartalék 934 Alaptevékenység, rendezvényel
4.2 Fel használt vagyonelem megnevezése Vagyonelem éftéke Felhasználás célja

4,3 Felhasznált vagyonelem meg nevezése Vagyonelem éftéke Felhasználás célja

l( zhasznu tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon kim tatása
(tisszesen) 934

ktizhaszn tevékenvséo érdekében
felhasznált vaovon kim tatása
(mindosszeseÉ) 934

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Ktizhaszn tevékenység érdekében íe!használt vagyon kimutatása (Ad ato k e zer f o r i ntban. )

6. Vezet tisztségvise! knek ny jtott juttatás

5.1- Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Elz év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(tisszesen)'

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindcissze en)

6.1 Tisztség El z év (1) Tárgyév (2)

6,2 Tisztség El z év (].) Tárgy év (2)

A. \ezelej tigztségvisel knek ny jtott
Juttatas osszesen:

szervezet neve:

Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hgyomány rz és S

Nyomtatva: 2015.03. 12 L9.09.52

_éJ 
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Dunr,llt?a m§üyar Pfu ltorkutyás
Hrgyományózó és port Egyesiilet

6500 Baia, Puttonyos utca 18.
Mószám: 18244339,1-03

MagNet bank: 162001 44,1 8507887
K zha zn sági szám:9538

Kit !t verzi :2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.5
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A kett s kiinyrruitelt vezet egyéb szervezet l

egyszeríísített beszámolója és kiizháóznrisá 1i melléklete I vw-t+z

szervezet neve:

Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hgyo és Snort let

7. Ktizhaszn jogá!lás megállapításához sziikséges mutatók
(Ad atok e ze r f o ri ntb an,)

Alapadatok El z év (1) Tárgyév (2)

B. Éves tisszes bevétel 963 L270
ebb l:

c. A személvi itivedelemadó meqhatározott részének az
ad z rendák-ezése szerinti felhászná!ásáról szó!ó
1996. évi CXXV!. ttirvény alapján átutalt tisszeg 116 7a

D. Ktizszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaibó!. illetve
a Kohézióó Alapbót nyrijtott támogátás

G. Korrigált bevéte! [B-(C+D+E+F)] 847 1 195

H. Összes ráfordítás (kiadás) 833 t L79
l. Ebb l személyijelleg ráíordítás 334 34
J. K zhaszn tevékenység ráfordításai

934
K. Adózott eredmény 13c 91

remíikod kcizérdek cinkéntes
k száma
ységr l sz l
meg-felel en)

Er forrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
lgen /Vem

Ectv. 32. (4) a) [(B7+B2)/2 > 7.000,000, - Ft] tr I
EctV. 32. (4) b) [Kl+K2>=0] tr I
EctV. 32. (4) c) [(l7+|2-A1--A2)/(Hl+H2)>=Q,251 x tr

T ár s ad al m i tám o g atottság m utatói Mutató teljesítése

EctV, 32. (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] x I
Ectv, 32. (5) b) [(JL+J2)/(H7+H2)>-0,5] I tr
EctV. 32. (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 f ] I tr

Nyomtatva: 2015.03,L2 L9.09.52
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Duna.Tlsza Masy al Pásztortuty."

rr.Ói*nnyónó és Sport Egyestilet----'6500 
g'aia, Putronyos utca 18,

Adószám: 18244339-1-03 _ .

reagl,|et banx: 1 6200 1 44-1 8507887
"'--Koá.sznrisá 

gr szám : 9538

Kit lt verzi :2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6


