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KOZHASZNU EGYSzERUS|TrTT EVES BESzAMoLo

2010.

A kozhasznI egyszerusitett besz6molo 6s eredm6nylevezet6s k6szit6s6nek c6lja:

rSves zirlat

A besz6mol5si id6szak kezdete: 2010. janu6r 1.

A kdzhaszntl egyszertlsitett besz6mol6 fodul6napja: 2010. deCember 31.

Budapest ,  2011.  mdjus 26.
a szervezet vezet6je

P.H.



"EBREMENY'' KUTYAVEDo EGYESULET

2083 Solym5r,  V6lgy u.  2.

Fordulonapja:  2010.  december 31.
+FaJtaJa: trvzaro

x6zHaszNU EGYSzEnUsirerT BESzAMoLo

Sor-
szim

A t6tel megnevezese El5z5 6v
El5z5 6vek
m6dositisa T5rgy6v

1 A) Befektett eszkozcik

z l .  lmmater i6l is iavak
{ l l .  Tdrovi  eszk6zok

4 I ll. Befektetett penzUgyi eszkOzok
5 B) Forgoeszkozok 1 0 6 91

6 l. K6szletek

7 ll. Kovetel6sek

8 l l l .  Ertekpapirok
o lV. P6nzeszkozok 106 9 1

1 0 C) Aktiv id6beli elhatirolis
1 1 ESZKOZOK OSSZESEN 1 0 6 91

1 2 D) Saj6t t6ke
11, l .  lndulo toke/Jeqvzett  toke

1 4 I l. T6kev6ltozZrs/Eredmenv

lll. Lekotdtt tartal6k

t o lV. Ertekelesi tartal6k

1 7 V. T6rqv6vi eredm6nv kOzhaszn0tev6kenys6gb6l

1 8 Vl. Tdrrgyevi eredm6ny vdrllalkoz6si tev6kenys6gb6l

1 9 E) G6ltartal6kok
20 F) Kotelezetts6gek 1 0 6 9 1

21 l. Hdtrasorolt kOtelezettsegek

22 I l. Hossz0 leiirrat0 kdtelezetts6qek

z 5 lll.ROvid lejdrat0 kOtelezettsegek t u o 9 1

24 G. Passziv idcibeli elhat6rol6s

25 FORRASOK OSSZESEN 1 0 6 9 1

Budapest ,  201 '1.  m6jus 26.
P .H .

a szervezet vezet6je



"EBREMENY" KUTYAVED6 EGYESULET

2083 Solym5r, Volgy u. 2.

KOzHASzNU EGYSzEnUsirrTT EVES BEszAuoIo
EREDMET.IVIEVEZETESE

2010.

Sor-
sz6m

A t6tel megnevezese El6z6 6v El6z6 6vek
m6dosit6sa Tirgy 6v

a b c d e
1 . A. Osszes kcjzhasznI tev6kenys6g bev6tele (l+ll) 1 259 2 311

2 . 1. KozhasznI celI mrikdd6sre kapott tdmoqat6sok 1 258 2 310
J . a) alapit6tol

4 . b) k6zponti k6ltseqvetesbol

5 . c) helvi onkorm5nvzal

6 . d) egyeb 1 258 2 310
7 . 2. PAlvdzati uton elnvert tdmoqat6s

B. 3. Kozha szn ti tev6kenvseo b5l szArmazo bev6tel

9 . 4. Taqdiibol szArmazo bevetel

1 0 . 5. Egyeb bev6tel 1 1

1 1 . B. V6llalkoz6si tev6kenys6g bev6tele

12. C. Osszes bev6tel (A+B) I 259 2 311

1 3 . D. Kcizhaszni tev6kenys6g rSfordit6sai (1+2+3+4+5+6) 1 259 2 31'l

1 4 . 1 . Anvaoielleori r6forditasok 1 259 2 311

1 5 . 2. Szemelvi ielleqfi r6forditdrsok

1 6 . 3. Ertekcsokken6si leir6s

1 7 . 4. Eoveb r6fordit6sok

1 8 . 5. Penz0qvi mriveletek r6fordit5sai

1 9 . 6. Rendkivuli r5fordit6sok

20. E. V5 | la I koz6s i tev6ke nys6 g r6fo rd itSs ai ('l +2+3+ 4l

2 1 . 1. Anvaqiel leqtl  r6forditdtsok

22. 2. Szem6lyi ielleqii r6fordit6sok

23. 3. Ertekcsokken6si leir6s

24. 4. Eqveb r6forditltsok

25. 5. Penztiqvi mtiveletek rafordit6sai

26. 6. Rendkivti l i  rdfordit6sok

27. F. Osszes r6forditis (D+E) 1 259 2 31',|,

28. G. Ad6z6s el6tti v6llalkoz6si eredm6ny (B-E)

29. H. Ad6fizet6si k6telezetts6g

30. L T6rgyevi v6llalkozdsi eredm6ny (G-H)

3 1 . J. T5rgy6vi k6zhasznI eredm6ny (A-D)



T6j6koztat6 adatok lert;
A. Szem6lvi ielleqfi r6fordit6sok 0

1. Berkoltseo 0

ebb6l.  -  meqbizdsi  di iak
- tiszteletdiiak

2. Szem6lvi ielleqLi eqv6b kifizet6sek 0

3. Beri6rulekok 0

B. A szervezet 6ltal nytijtott t6mogatisok

Budapest ,  2011.  ma jus  26

P . H . a szervezet vezetoje



" Ebrem6ny" Kutyav6dS Egyestilet

KiSzhasznrtsdgi

Szekhely

Adoszdm

Kozhaszn0s6gi fokozat

Kozhaszn0sSgi v6gzes

jelent6s

201 0.

2083 Solym6r, Volgy u. 2.

18725227-1-13

kozhasznI szervezet



A ki5zhaszn0sdgi jelentds tartalma

1. Sz6mviteli beszdmol6

2. Besz6molo a kolts6gvetesi t6mogat6s felhaszn6l6sS16l

3. Vagyon felhaszn6l6si kimutat6s

4. C6lszerit i juttat6sok kimutatdsa

5. Kdzponti koltsegvetesi szervt6l, elk0lonitett 5llami p6nzalapt6l, helyi onkorm6nyzatt6l,
kisebbsegi telepUl6si onkorm5nyzatt6l, telepOlesi 6nkorm5nyzatok t6rsul6s6tol 6s mindezek szerveitol
kapott t6mogat6sok

5.1. 2010. 6vben elnyert pielyinatok

5.2. 2009. 6vben m5r elnyert pllylzatok 2010. 6vben realiz5l6dott osszegei
5.3. Vallalkoz5si szf6ra 6ltal ny0jtott t6mogatdsok

5.4. Mag6nszemelyekt6lkapott adomdny

5.5.  SZJAl  %bevete l

6. Kozhaszn0 szervezet vezet6 tiszts6gviseloj6nek nyOjtottjuttat6sok osszege

7. K6zhasznI tev6kenys6grol sz6lo rovid, tartalmi beszdmol6



2. B esz d m o I o a ki5 lts 6gvefdsi td m o g atds fe I h asz n d I ds 6 16 I

Az "Ebremeny" Kutyav6dci Egyesulet 2010. 6vben nem r6szesi.ilt kcilts6gvet6si tdmogatSsban

3. Vagyon felhaszndldsAval kapcsolatos kimutatds

CE I sze ri nti j uttatdso k ki m utatds a

Az "Ebrem6ny" Kutyav6d6 Egyesulet 2010. evben nem r6szes0lt c6l szerinti juttatasban

4.

ndul6 sai6t  t6ke

f6moqat6sok.  odlv6zatok bev6tele 2 310

Eov6b bev6tel 1

r6nzUovi mtiveletek bevetele

RendkivUl i  bev6telek

V6l la lkozdsi  tev6kenys6o bev6tele i

T6ke niiveked6s tisszesen 2 311

{nyaqiel leq0 rdford i tdsok 2 311

3zem6lv i  ie l leo[ i  r i fordi t isok

lr t6kcs6kken6si  le i r is

lqy6b r5forditdsok

)6nzi.rqyi mriveletek rAfoditasai

[6ke cs6kken6s cisszesen 2 311

[6ke v6l toz6sok eqvenleqe

Meql6v6 sai6t  tc ike

ndul6 sai6t t6ke

Befektetett eszkozok valtozasa

:oro6eszkoz v6ltoz6s 1 5

Aktiv id6beli  elhat. valtozAs

Kdtelezetts6oek veltozesa 1 5

Tartal6k

)assziv idobeli  elhat. v6ltozds

Vleql6vci sai6t toke



5. Kdzponti ki5lts6gvet6si szervtSl, elktili5nltett 1llami p6nzalapt6l, helyi i5nkormdnyzatt6l,
kisebbs6gi telepiil6si 6nkormdnyzatt6l, teleptil6si 6nkormdnyzatok tdrsul6sdt6l 6s

m indezek szerveitSl kapott tdmogatdsok

5.1. 2010. 6vben elnyert pdlydzatok

Tamogatast ny0jt6
megnevez6se

T6mogat6s Felhasznalas
c6lja

Targy6vi
fe lhaszn.
Osszeg

ElszamolSs
hatarideje

ld6pontia dsszeqe

)sszesen

5.3. Vdllalkoz1si szfdra 6ltil nyrtjtott tdmogatdsok

T6mogat6sok: - Ft

5.4. Magdnszem6lyektSlkapott adom1ny

Egy6ni befizet6sek, etutal6sok: 3210 eFt

5.5. SZJA 1 %o bevOtel

Az "Ebrem6ny" Kutyav6dri Egyestilet 2010. 6vben nem r6szesUlt SZJA 1olo bev6telben.

6. Kt5zhasznu szervezet vezet6 tiszts6gvisel6j6nek ny0jtott juttat1sok 6sszege

2010. 6vben a vezet6 tiszts6gvisel6k juttatSs ndlkill v6gezt6k tev6kenys6gUket.

5.2. 2009. 6vben mer ehyert pAtydzatok 2010. 6vben realizel6dott osszegei
Adatok Frban

Temogatast ny[jt6
megnevezese

Tamogates Felhaszneles
c6lja

Targy€vi
fe lhaszn.
Osszeg

Elszamol6s
hata rideie

ld6pont ia Osszeoe

)sszesen



7. Kcizhasznu tevrikenys6gr5l sz6lo rcivid, tartarmi besz6mol6

EgyesUletUnk a 2010.01.01-2010.12.31-ig terjedo idoszakban az Alapszabdlyban
meghat6rozottakkal osszhangban az al6bbi feladatokat l6tta el:

Az allatok elelmez6s6t penzbeli terit6s ellen6ben 6s eledel adom6nyokbol
biztositottuk.

EgyesUletUnk gondozaslba kerUlt kutyak oltva, microchippel ell6tva, ivartalanitva
(bizonyos esetekben ivartalanit6si kotelezettseggel-amelynek teljesiteset
ellenorizzUk) kerultek gazd{hoz. A gondoz6sunkba kerult kutydk kullancs elleni
v6delm6re is nagy hangsflyt fektetttrnk, valamint 3 havonta fereghajtot is kapnak.

201O-ben 63 kutya kerUlt a gondozdsunkba. MentettUnk kuty6kat altatas elol az
ll latos uti Ebrend6szeti teleprol es videki gyepmesteri teleprol is. Gondoz6sunkba
vettUnk a vdrosiszap-katasztrofa sok kis dldozata kozUl kettot, egyikUk Kolont6rrol, a
m6sik kutyus Devecserrol erkezett, borzaszto 6llapotban. Sok esetben utc6n koborlo
kutydt fogadtunk be, vagy 1 meteres l6ncr6l mentettUnk. Kutydinkat i i l latkorhAzban,
ideiglenes befogadokn6l es kedvezm6nyt ny0jto panzioban helyezzuk el. 2010-ben
59 kutydnak tal6ltunk gazdit. Sajnos meg igy is maradtak kutySk, akik regota v6rnak
szereto csal6dra.

Az egyesUlet kutydrin kivUl 29 olyan kuty6val is foglalkoztunk, akiket nem az
egyesuletUnk ldtott el, vagy csak r6szben nyrijtott anyagi seglts6get.

Nem csak orvosi kOltseg hozzAjArul6ssal vagy eledel formajdban, hanem a gazdihoz
jut6sig a kutya szocializ1ciojdval, fotoz6s5val, hirdetes6vel is segitjuk mdsok
munkii j6t. 201O-ben 29 k6zvetitett kutya taldlt gazdira a segits6gUnkkel.

Tagjaink es onkenteseink ellenszolg6ltatds nelkUl v6gzik a kutyak korUli teendoket,
szabadidejUkben latjek el a feladatokat 6s az orvoshoz/gazd1hoz szdllit6sokat sajdt
autoval oldjak meg.

Sok esetben segitettUnk hajlektalan emberek kuty6inak is. Az el6bb emlitett segitseg
mellett a felesleges szaporulat megszUlet6senek megeloz6se 6rdek6ben az
ivartalanit6sban is nyfjtottunk segitseget.

Az EgyesUletUnk fenndrll6sa ota honlapot 6s f6rumot is Uzemeltet, ahol kovetheto
kutyusaink sorsa, itt olvashato minden gondoz6sunkba kerUlt kutya tdrtenete a
megtal6ldrstol a gazdAhoz ad6sig, sot, mivel az Ordkbefogadokkal folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot, igy kesobb is 6rkeznek fotok, besz6molok.



Rendezv6nyek:

Lehetoseg szerint r6szt veszUnk minden olyan rendezv6nyen, ahol az 6ltalunk
fontosnak tartott szeml6letet tudjuk n6pszertisiteni. Elsodleges c6lunknak tartjuk,
hogy az emberek ne vdsdroljanak kutydt, hanem sint6rteleprol, menhelyrol vagy
6llatvedo szervezetektol fogadjanak 6rokbe.

Reszt vettUnk
2AA. dpr i l is  17-en a R6csei  Centerben rendezett  or6kbefogad6 napon,2010.dpr i l is
25-6n a Nemet Juh6szkutya Fajtament6s szervez6s6ben a Happy Dog Kutyaiskola
terUlet6n megrendezett orokbefogad6 napon,
2010. m6jus 1-6n a tokoli repUlot6ren tartott Maj6lis- 6s ordkbefogado napon,
2010. junius 5-6n a lV. Kuty6sok napja Erzs6betv6rosban az Ebugatt6val
rendezvenyen,
2010.jri l ius 1O-en a Fressnapf Orokbefogado napon a R6csei Centerben,
2010. augusztus 14-en szinten a R6csei Centerben.
Minden alkalommal az ivartalanlt6s 6s a regisztr6lt microchip fontoss6g6t
hangsflyoztuk a l6togatoknak.

201O-ben tobb alkalommal iskol6s csoportok l6togatt6k kutydinkat, ahol a set6ltat6s
mellett a gyerekek sok hasznos inform6ciot kaptak a kutyatartAssal, a kutydk
viselkedesevel kapcsolatban, ezlltal szeretn6nk a gyerekeket a felelos 6llattartdsra
nevelni .

Az egyesUlet bev6telei:

EgyesUletUnk 2010-ben nem r6szesUlt szemelyi jdvedelemado 1% felajlnldrsban.
Bev6tel U nk mag6nszemelyek adom6nyaibol es tagd ijakbol keletkezett.

Az egyesulet kiad6sai:

EgyesuletUnk a befolyt bev6teleket a kuty6k orvosi kolts6geire, 6lelmez6s6re, kUlso-
6s belso parazitamentesit6s6re, illetve tart6si koltsegeire ford ltotta.

Budapest, 2011.05.26. az egyesti let kepviseloje


