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"EBREMENY'' KUTYAVED6 EGYESULET

2083 Solymir, Vcilgy u. 2.

KOzHASzNU EGYSzERUsirerr Eves BESzAMoLo

2009.

A kozhasznI egyszerrisitett besz6molo 6s eredmenylevezet6s keszit6senek celja:

6ves zflrlat

A beszdrmol6si idoszak kezdete: 2009. januf f 1.

A kozhasznri egyszerUsitett besz6mot6 fodut6napja: 2009. deCembef 31.

Budapest, 2010. m6jus 30.
a szervezet vezetoie

P.H.



"EBREMENy" KUTynvEo6 ecyesuler

2083 Solym6r, Vci lgy u. 2.

KOZHASZNU EGYSZENUS|TETT BESZAMOLO

Fordulonapja:  2009.  december 31.
I

l-altaja: Evzaro

Budapest ,  2010.  mdjus 30.
P.H.

Sor-
szim

A t6tel megnevez6se El5z5 6v Elciz6 6vek
m6dositSsa T6rgy6v

1 A) Befektett eszkcizdk

2 l .  lmmater i6l is iavak

3 l l. Tdrqvi eszk6zOk

4 l l l. Befektetett penzUgyi eszk6zOk

5 B) Forgoeszkozcik 1 0 6

h l. Keszletek

7 ll. Kovetel6sek

8 l l l .  Ert6koaoirok
o lV. P6nzeszkOzOk 106

1 0 C) Aktiv id6beli elhat6rol6s
1 1 ESZKOZOK OSSZESEN 1 0 6

1 2 D) Sajit t6ke

l. Indulo t6ke/Jeqvzett t6ke

1 4 I l. T6kev6ltozds/Eredm6nv

lll. Lekotott tartalek
'16 lV. Ert6kelesi tartalek

1 7 r/. T6rqv6vi eredm6nv kOzhaszn0tev6kenys6qb6l

1 8 r/1. T6rgyevi ered m6ny vallal koz6si tevekenyseg b6l

1 9 E) C6ltarta16kok
20 F) Kcitelezetts6gek 1 0 6

z l . H6trasorolt kotelezettsoqet(

22 l. Hossz[r leidratu kdtelezetts6gek

23 l l l.ROvid lei6rat0 kOtelezetts6gek 1 0 6

24 G. Passziv id5beli elhat6rol6s
25 FORRASOK OSSZESEN 1 0 6

a szervezet vezet6je



"EBREMENY" KUTYAVeo6 ecYesUler

2083 Solym6r, V6lgy u. 2.

KOZHASZNU EGYSZENUS|TTTT EVES BESZAMOLO
EREDMENYLEVEZETESE

2009.

Sor-
sz6m

A t6tel megnevez6se El5z5 6v
ElSzci 6vek
m6dosit6sa

T6rgy 6v

a b c d e
'1 . A. Osszes k6zhasznrl tev6kenys6g bev6tele (l+ll) 1 259

2 . 1. Kdzhaszn0 celI mtik6desre kapott t6mogatdsok 1 258

3 . a) alapit6t6l

4 b) kdzponti k6lts6gvet6sb6l
A c) helyi onkorm6nyzat

o . d)  eqyeb 1 258

7 . 2. Pllvdzati uton elnvert tSmoqatds

B. 3. Kozhaszn0 tev6kenvs6obol szdrmazo bevdtel

Y . 4. Taqdiib6l szarmazo bevOtel

1 0 . 5. Eqveb bev6tel 1

1 ' , | . B. V6llalkozSsi tev6kenys6g bev6tele

12. C. Osszes bev6tel (A+B) 1 259

1 3 . D. K6zhasznti tev6kenys6g r6forditisai (1+2+3+4+5+6) 1 259

1 4 . 1 . Anvaqielleqti rdfordit6sok I 259

1 5 . 2. Szem6lvi ielleqLi r6fordit6sok

1 6 . 3. Ert6kcs6kken6si leir6s

1 7 . 4. Eov6b r6forditdsok

1 B 5. Penziiqvi mLiveletek rafordit6sai

1 9 . 6. RendkivUli r6forditdtsok

20. E. V6llalkoz6si tev6kenys6g rifordit isai (1+2+3+4)

2 1 . 1 . Anvaoielleotl raforditdtsok

22. 2. Szemelyi iellegLi rdfordit6sok

23. 3. Ertekcs6kken6si leir5s

24. 4. Eqv6b r6fordit6sok

25 . 5. P6nzUqvi m(veletek r6fordit6sai

26. 6. Rendkivuli r6fordit6sok

27. F. Osszes r6fordit5s (D+E)
'l 259

28. 3. Ad6z5s el6tti vSllalkoz5si eredmeny (B-E)

29. H. Adofizet6si kotelezetts6g

30. l .  T6rgy6vi v6l lalkozSsi eredm6ny (G-H)

3 1 . J. T6rgy6vi kdzhasznI eredm6ny (A-D)



T6j6koztat6 adatok (eFt)

A. Szem6lvi ielleqri r6fordit6sok 0

1. Berkdltseq n

ebb6l:  -  meqbizarsi  di iak
- tiszteletdiiak

2. Szem6lvi ielleoti eov6b kifizetesek 0

3. Beri6rulekok 0

B. A szervezet 6ltal nvf itott t6moqat6sok

Budapest, 2010. m6jus 30.

P . H , a szervezet vezetoje



" Ebremeny" Kutyaved6 Egyesi,i let

Ki5zhasznrtsdgi
jelent6s

5z6khely

Adosz6m

Kozhaszn 0s-tgi fokozat

Kdzhasznus5gi v6gz6s

2009.

2083 SolymAr, Vdlgy u

18725227-1-13
kozhasznu szervezet



A kiSzhasznrtsdgi ielentis tartalma

1. Szdmviteli besz6molo

2. Besz6molo a koltsegvet6si t6mogat5s felhaszn6ldsar6l

3. Vagyon felhaszndrldrsi kimutat6s

4. C6lszerit i juttatdsok kimutat6sa

5. K6zponti kolts6gvet6si szervt6l, elkul0nitett 6llami p6nzalapt6l, helyi onkormAnyzattol,

kisebbs6gi telepUl6si 6nkorm6nyzatt6l, telepUlesi 6nkormirnyzatok t6rsul6shtol 6s mindezek szerveit6l

kapott t5mogat5sok

5.1. 2009. 6vben elnyert p6ly6zatok

5.2. 2OOB.6vben mdrr elnyert p6ly6zatok 2009. 6vben realizztl6dott osszegei

5.3. V6llalkozdsi szf6ra dltal ny0jtott t6mogatasok

5.4. Mag6nszem6lyekt6lkapott adom6ny

5 .5  SZJA l%beve te l

6. Kozhaszn0 szervezet vezet6 tiszts6gviselojenek nyfjtottjuttat6sok |sszege

7. Kozhaszn0 tevdkenys6grol szolo rOvid, tartalmi besz6mol6



2. Beszdmolo a k6lts6gvet6si t1tmogatds felhaszndlilsdr6l

Az',Ebrem6ny" Kutyav6do Egyesi i let 2009. 6vben nem r6szesi i l t  kdlts6gvet6si t6mogatdsban.

3. Vagyon felhaszndtdsdval kapcsolatos kimutatds

4. C6t szerinti iuttatdsok kimutatdsa

Az,'Ebrem6ny" Kutyav6d6 EgyesUlet 2009. 6vben nem r6szes0lt c6l szerinti juttatasban'

Indu16 saiat t6ke

T5mooat6sok.  o6lv6zatok bev6tele 1 258

Eoveb bev6tel 1

renTi iovi  mt iveletek bevetele

iendkiv0l i  bev6telek

r/6llalkoz6si tev6kenvs6q bev6telei

T6ke ndveked6s tisszesen 1 259

Anvaoiel leqf  16fordi t6sok 1 259

Szem6lvi ielleoii r6fordit6sok

Frtekcsdkkenesi  le i res

Eov6b rdforditAsok

P6nziiovi m[iveletek refoditasai

f  6ke cs6kken6s dsszesen 1 259

T6ke v6l toz5sok egYenlege

Meql6v5 saiat t6ke

Indu15 sai6t t6ke

Befekletett eszk6zok valtozasa

Foro6eszkoz v6l tozds 1 0 6

Akt iv id6bel i  e lhat .  vdl toz6s

Kotelezetts6qek v6ltozdsa 1 0 6

Tartal6k

Passziv id6beli elhat. v6ltozAs

Meol6v6 sai6t t6ke



5. K1zponti kiilts6gvet6si szervt6l, etkiiliSnftett illlami pdnzalapt6l, helyi i5nkorm6nyzatt6l,

kisebbs6gi tetepiit6si iSnkormdnyzatt6l, telepiil6si 6nkormdnyzatok tdrsul6sdt6l 6s

mindezek szerveit'61 kapott tdmogatilsok

5.1. 2009. 6vben elnyeripdlydzatok

TAmogatast ny0jt6
megnevezese

Tamogates Fe lhaszna les
T6rgy6vi
felhaszn.
6sszeg

ElszSmolas
hatarideje

ld6pont ja 6sszege

)sszesen

5.3. Vdllatkozdtsi szf6ra 6ltal nytitoft tdmogatdsok

T6mogatdsok: - Ft

5.4. Magdnszem6lyekt6lkapott adomdny

Egy6ni befizet6sek, 6tutal5sok: 1258 eFt

5.5. SZJA 1 %o bev€tel

Az "Ebrem6ny,, Kutyav6dci Egyesi.ilet 2009. 6vben nem r6szesijlt szJA 1% bev6telben.

6. Ki5zhasznrt szervezet vezet6 tiszts{gviselfliflnek ny(titott iuttatdsok 6sszege

200g.6vbenaVezetotiszts6gvise|6kjuttat6sn6lki j Iv6gezt6ktev6kenys6gtiket.

5.2. 2008. 6vben m6r elnyert pitty1zatok 2009. 6vben realizel6dott 6sszegei
Adalok  F !ban

Tamogat6st nytjto
megnevezese

Tamogates FelhasznelSs
Targy6vi
fe lhaszn.
dsszeg

Elszemolas
hatarideje

ld6pontja Osszege

)sszesen



7. Kozhasznu tevekenys6g16l sz6l6 rcivid, tartalmi beszSmolo

EgyesUletunk a 2009.0'1.01-2009.12.31- ig ter jedo idoszakban az AlapszabAlyban
meghatdrrozottakkal Osszhangban az alabbi feladatokat l6tta el.

Az 6llatok 6lelmez6s6t p6nzbeli t6rites ellen6ben 6s eledel adom6nyokbol
biztosltottuk.

EgyesUletUnk gond ozAsAba kerUlt kutyak oltva, microchippel ell6tva, ivartalanitva
(biionyos eietekben ivartalanit6si kotelezetts6ggel-amelynek teljesiteset
ellenoiizzuk) kerUltek gazdlhoz. A gondoz6sunkba kerUlt kutyak kullancs elleni

v6delm6re is nagy hangsulyt fektettUnk, valamint 3 havonta fereghajt6t is kapnak.

2009-ben 33 kutya kerUlt a gondoz6sunkba. MentettUnk kutydrkat altati is elol az

ll latos uti Ebrendeszeti telepr6l es videki gyepmesteri teleprol is. Kerti l t kutyus a

gondoz6sunkba m6teres ldncrol, vasrit i sinek, utak, aut6palya mellol es fogadtunk be

6rdoben, hajlektalanok mellett falkdban eloket. Kutydrinkat 6llatkorhazban, ideiglenes

befogadoknel 
"r 

kedvezm6nyt nyrijto panzioban helyezzUk el. 2009-ben 20 kuty6nak

tal6lt lunk gazdit. Sajnos teg igy 
-is 

maradtak kuty6k, akik r6gota vdrnak szereto

csal6dra.

Az egyesUlet kutydin kivul 29 olyan kutyaval is foglalkoztunk, akiket nem az

.gy"tut"tunk l6toti el, vagy csak r6szben nygjtott anyagi segltseget.

Nem csak orvosi k6lts6g hozzajarulassal vagy eledel form6jdban, hanem a gazdihoz

jut6sig a kutya szocilalizecioiSrval, fotozaiaval, hirdetesevel is segitjUk m6sok

muntl;at. 2009-ben 24 kdzvetiiett kutya kerUlt gazdihoz a segits6gUnkkel'

Tagjaink es onk6nteseink
szabadidejUkben ldrtj6k el
autoval oldjak meg.

ellenszolgaltatds nelkul vegzik a kuty6k kolul1 teendoket,
a feladatokat 6s az orvosh ozlgazdahoz szlllilasokat saj6t

sok esetben segitettunk hajrektaran emberek kuty6inak is. Az erobb emlitett segitseg

mellett a fetesteges szaporulat megszUletesenek megeloz6se 6rdekeben az

ivartalanit6sban is ny0jtottunk segits6get'

AzEgyesU|e tUnk fenn6r l l 6sa6 tahon |apo t6s fo rumot i sUzeme| te t ' aho |kdve the to
kutyusaink sorsa, itt olvashato minden gondozasunkba kerult kutya tort6nete a

megtal6l5stol ^ g^taanoz ad6rsig,. sot, ririvet az 6rdkbefogadokkal folyamatosan

t"rtiuf, a kapcsoliot, igy kes6bb iJ6rkeznek fotok, besz6molok.



Rendezv6nyek:

Lehetoseg szerint r6szt veszUnk minden olyan rendezv6nyen, ahol az Altalunk
fontosnak tartott szeml6letet tudjuk n6pszerrisiteni. Elsodleges c6lunknak tartjuk,
hogy az emberek ne v6s6roljanak kuty6t, hanem sint6rteleprol, menhelyrol vagy

Sllatvedo szervezetektol fogadjanak or6kbe.

R6szt vettUnk
2009. 6pril is 26-6tn a N6met Juhdrszkutya Fajtament6s szervez6s6ben a Happy Dog

Kutyaiskola terUlet6n megrendezett orokbefogado napon
2009. mdjus 23-24-en a Nok Lapja Hetvegen a V5rosligetben,
2009. j0nius 13-6n a l l l . Kuty6sok napja Erzs6betvdrosban az Ebugatt6val

rendezv6nyen,
2009. j0nius 14-,6n a R6csei Centerben megrendezett Kutyasz6ps6gversenyen,
2009. julius 4-5-en a Fressnapf Ordkbefogado hetvegen Pesterzs6beten,
2009. szeptember 27-6n a XVl. Szent Mihdly Napi Bticsun'
Minden alkalommal az ivartalanit6s 6s a regisztr6lt microchip fontossdgAt

hangsulyoztuk a l6togatoknak.

200g-ben t6bb alkalommal iskol6s csoportok lStogatt6k kuty6inkat, ahol a s6tdltat6s

mellett a gyerekek sok hasznos inform6ciot kaptak a kutyatart6ssal, a kuty6k

viselked6s6vel kapcsolatban, ezttltal szeretn6nk a gyerekeket a felelos 6llattart6sra

nevelni .

Az egyesUlet bevetelei:

EgyesUletunk 2009-ben nem r6szesUlt szem6lyi jdvedelemad6 1% felajanl6sban'

Blvetel U nk mag6nszemelyek adom6nyaibol es tagd ijakbol keletkezett '

Az egyesUlet kiad6sai:

EgyesUletunk a befolyt beveteleket a kuty6k orvos! koltsegeire, 6lelmez6s6re' kUlso-

eJ'netso parazilameniesitesere, i I letve ta rt6si k6ltseg ei re fo rd ltotta'

Budapest, 2010.05.30. az egyesUlet kePviseloje


