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A kettős könywitelt vezető egyéb szer:vezet i
egyszerűsített beszámolója és közháiznrúsági melléklete l PK-142

Törvényszék: Tárgyév:

rr|oFT{12
Beküldö adatai (akinek az ilgyfélkapuián keresrtül a kérelam bektlldésre ketül)

Viselt név:

§zületési név:

Anyia neve:

Elótag

r-*l

Születé§i ország nwe:

seülétési település nwe:

Szü|etési ideie: FFr?r§]*m-m

családi név Első utónév További utónevek

§zervezét neve:

Közhasznú Egyesület

Szervezet székhelye;
lrányító§zám, EEEE
Köztefület neve:

Házszám:

Közteíüleí jellege;

|-l
ffi-lrl

Bejegyzó határozat szám*

lilyilvántaítfui szám:

szervezet adószárna:

ffi ffi .Fl ol or§]Tn,l zl o|TIöl, ffi
m-EE-lTFilDlTTTn
ffiFEE-E-m

Képviselő neve:

Képviselő eláírása:

Keltezés:

§zeged

Róbert sándor

ffi_EE-HE .-:,fi,§*,í,lii*jií,:;'

Kltöltő renió:2.B1.0 Nyomtaivány verzió:5.3 l{yomtdva: arí §.07.28 13.3§./M
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A kettfls könywitelt vezető egyéb szeroezet l

egyszeríísített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-142

szcrvezet neve:

kfihaszntl

Azegyszerűsítettévesbeszámoló mérlege (Adatokezerforintban.)

E6ző ev Előző év
helyesbítese

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁx;
A. BeÍektetetteszközök 2a 10

l,lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 4 10

ll l. Befektetett pénztlgyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 463 1 106

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 1 45€ 1 106
c. Aktív idóbeli elhatároliások

ESZKÓZOK ÖSSZESEN t497 x 116
FoRRAsoK (PAsszÍVÁK)
D. saiát tőke 256 ?s7

l, lnduló t6ke/jegyzeü tóké

ll, Tőkevátozás/eredmény 170 2§6

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. t argyeví eíeomeny aHpteveKenységból 8t 11
t/l. Tárgyévi erdemény Vállalkozási twékenységbö

E. Céltartalékok

F. KötelezettsBgek 60
l. Hatíasoíon Kotelezensegex

l l. HossztJ lejáraní kötelezettségek

lll, Rö,id leiáratú kötelezet§égek 60

G. passzívidóbelielhatárolások
Lz:ila 789

FoRRÁsoK összesent x.4g2 1 116

Kitiittö ver:zió:2.64.0 Nyorntatvány verdó:S.3 Nyomtatva: 20í5.07.28 í3.3§Jt5



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szelarezet l
egyszerűsített beszámolója és közhőznúsági melléklete I rx-raz

§zelvezet neve;

Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezarfolintban.)
Alaptevékenység Válalkozási tevéken}r§ég osszesen

előzó év előző év
halyesbíÉse

áryyal előző év előzó év
belye*ítase

tárwév előző év előző év táíwév

].. Értékesítés néttó árbevétele

2. Aktivált saját t€liesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 2Al 2§71 224{ 25lt
- t4sdíj,_ alapítőól kapott
beílzetés .í/ 4l 54, 4l

- támogatások 1 11l 1"74 1 11( L7ü

- adományok
1 ogi 77§ 1 09í TIg

4, Pénzügyi múveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebból]

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) z24í; 2w1 224l z571

ebből: közhasznú twékerrység
bevótelei 1 09: 77f 1 o92 7Is

6. Anyagielbgú ráfordíttísok 2 10í 2§/,1 2Lol 2 54l

7. §eemélyi iellegű ráíordítások

ebbőí: vezető tisztséqviselók
juüatásai

8. ÉrtéXcsrit<Xenési leírás 4í 1! & í.!

9. Egyéb ráfordítások

]-O. Pénzüovi műveletek
ráfordításá'

l$ttiiltii verzii;2.6{0 fiyomtatvány rerzó:53 Nyomffitra: 291 537.28 í3.35.45
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A lrcttős kiinyrrvitelt vezető egyéb sz€ruezet l

egyszerűsített beszámokíja és közháiznúsági melléklete I rx-r+Z

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatakezeríorintban.
Alaptevékenység Válalkozá§i tevékenység összesen

e§z6év előző év
helyesbítése

targyév etőző év a§ző év
helyesbítése

tárgyév éőzőév el6zö év
heuesbítése

tárwév

lX. Rendkíviili ráfordítások

B. Összes riáfordítás
(6+7+9+9119.,11; 2L4l 2w 2t4Í, 2 96l

eb_ből: közhasznri tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előttieredmény (A-B) 9] L1 9l t:

L2. Adlót'Ízetési kötelezettség

D, Adózott eredmény (C-t2) 9l L1 9t L|

1.3. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
9í 1l 9l 1í

Tájékoztató adatok

A Központi költségvetési
táínogatás

B- Helvi önkormárnrzaü
kö ltsélvetési tárn o-gatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyúilott támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A szeméVi iövedelamadó
meghatározött részének adózó
renoelkezese szerlntl
felhasználásáról szóló 1996. évi
cxxvl. törvény alapján kiutah
osszeg

1 59í 1 3ol 1 59| 13{l]

F. Közszo§áltatása bevétel

Az adatok könyruvizsgálattal alá vannak táma§ztva. KÖnywiz§gálói záradék ] lgen m Nem

szervezet neve:

Közhasznri

Kftöftő verzió:2.64.0 ilyomtatvány vcrzió :5.3 Nyomtatva: 20{ 5.07,28 1&35.{7



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete I PK-142

1. szervézet azonosító adatai

3. Közhasznú twékenysfuek bemutatása (twékenysfuenként}

1.1 Nóv

Egy€§ül€t

1.2 §zékhely

líányítószám, EE§E Település: $zeged

közterület nevé:

Házszám: íT

Közterület jellege:

o,tó: r _]
1.3 Beiegyző határozat száma; EE. Efi.bmFíinlHolril§l 'ffi
í-4 Nyilvántartási szám:

1.4 §zervez€t adószámal

ffi-EE- I l7l0l8

EEEffiffiE-E-EE
1.6 Képvisel6 nevé: Lehöcz Róbert Sándor

2. Tárgyévben végzet alapcél szerinti és közhasznú tevékenys€ek bemutarása

egy€lriilet rerrdszeresen és searrreeeüerr bcngl€ íeit§iú lfiayálcet mént g}íEpm€§tera t*l€p€kr6ll
fi*l1t*lrsl, &aok 9y6§yíüi§ft vÉgli És vég,*rzmü, m§id gomlo§kodik arról, hogy *l álmolc végleges
cnr tdájanali, e m€nt3tt kutyákat fiz egyt*§iil€d tsg i s8ift otüronulfun, id*lglsn€§ b+fugaúókrá

Él-
mcntetl álatok fiuitíai és t€llíi g}6gyí6§át végzi és tégrzrcd, ivarralenításukról és az§no§íth*túságulról
[ip} gond§§|(§írik, íe{vexeti saiát aknázis*ba, gctttlotzaaz állal* menren áláfiot míg vfuleges g§zíl*íá

rslél.
nyújt rásaarul6 €bail4íl§n§§ol(ÍRlq chip, olds, ivan*lantás ter6n, Hínlméseld(el segíri ae

úc§Éelt-ialdlt Dcryl€'cl ác gízdáikff, l}sgy €gym.eía ieláianálc
bcáúl€ fáita érd§k§b€]t sláe§ lciirü pmpq*rxt*" Hvit&§§ít{ó, tenáGsadó munlt& légez gnlin€ tf8lsrnint

randezvÉny*ken, Munlráiuktstí€gz€s€fiez t*mogatól(ar l€]és *dományokal g!üiL

3,1 Közha§znú tevékenység megnevezése:

3.2 Köehasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: éviCLXXV.tv

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportia:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

31 b€úgl€nd( §il(Eíült otfrsm mláni, az összas hrtyi mi§.Í§G}tippes a magfelel§
iYtrtd*níüít l(€rült ú| gazddiithoz. GyePme§fi§i depelr6l, firsnh€ry€{(Íöl, ulcáról m§lt§líiik

betegségeiket gyó$í{tafiu*, balesmes sérülé§€il(st m€§m§t§iliilc Rtndaav€rrye|en Ye$iink l§§tl
Yiüiik teíáPilís lrury# §imog§ri.Ad§mányol€t gy{ljtöniinlc lskoláb*rr lBlvil§g§§ít

és

Kitöttö verzió:2.6,|.0 Nyomtatviitty verrió:5-3 }lyomtatva: 20t $-07.28 t 3,35.47



A kettős lónywítelt vezető egyéb §zewezet l

egyszerúsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-142

szervezet nsvel

5. Cél szerinti jutattásoft kirruHÉsa (Ad atok e ze r f or i ntban.)

6, Vezetó tisztségviseló*nek nyúitott iuttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző élt Tárgyév

tagdila| 4l
5.2 Cél szerinti juttatás megna/ezése Előző év Tárgy év

adomán1 771

5.3 Cél szerinti iutattíís megnevezése Előző év Tárgy év

szJA 19( t-Tlu

cél szerinti iuttatások kimutatása
(osszesen)' 2tli

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en) 2íIx

6,1 Tisztség Elóző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Ti§zt§eg Elózó év (X.) Tárgy év (2)

A. vezetö tisztséovisel6knek nvúitott
iuttatás (mindósszesen) :

közhasznú

Kitötö verzió;2.di.0 llyomta§ány verrió:53 l{1nmtatva: 2015.07.28 í3"35.{8



A kettős kiinywitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámobja és kiizhá"sznúsági melléklete I rx-r+Z

7. Kt}zhasznú jogállás megállapításához sndiksóges muffiók
(Adatok e ze r íointban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel z24{ 2s71
ebből:

c. A személyi iölBdelemadó meqhatározott részének az
adózó rendákbzése szerinti íeltásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapián *ftrtalt összeg 1 59: 1 30l

D. Közszolgáltatási bevétel

E. l,|ormatív táínogará§

F. Az Eurómi Unió strukturális alapiaiMl. ill€firc
a Kohézió§ Alapból nyiitott támogdtás

G. Köírigált bevétel [B.(c+D+E+Rl M7 L27l
H. Össees ráíordítás (kiadá§) 2 fult 2 56(

l. Ebból személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznrl tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény §] 1!

L A §zeruezet munkfiában közremíikfiő közérdekii önkéntes
tevékenvséoet véqző -személvek száma
(a közértleldü önkéntes tevékénvséoról szóló
2005. évi LnO(Vlll. töruénynek ÍnegTetelOen1 a

Eóforrás ellátottság mutatói Mutató te/lesltése
lgen Nern

EcÍv.3z.9 F) q I@I+Bzyz> I.un.u)u, - Ftl m n
Eclv.32. § (4) b) [Kt+t12>.=g1 x n
Ectv. 32. § (4) c) Kl 7+l2-A7-A2)/(Hx+ H2)>=o,25l ü B

Társadal m i tám qatotsfu m utüói Mutató íeresítése

Ectv. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=o,o2] m n
Eetv. 32. § {5) b) KJ7+J2V(H7+H4>=a,5] n x
Ectv.32. § (5) c) KL1"+L2y2>= 10fő] m n

szervezet n€ve:

Közhaszntl

Kitirltó venió:2.B{.O Nyomtatvány verzió:5.3 Npmtatva: 20í5.07.28 {3.35.48



A lrsttős kiinyrrvitelt vezető egyéb §zelyezet I

egyszerűsített besámolója és lózhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási program elnevezése:
r*ín telt ibí§n

Támogató megnevezé§e:

Támogatás forrása:

központi költségveté§ n
önkormányzatikóltségvetés n
nemzetközi forrás ü
más gazdőkodó n

Támogatás idótartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált ö§szeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendO f]
Tfugyévb€n fulha§uí}ált ósszeg részletezése iogcímenként

§zemélyi

Dologi

Felhalmozási

ösezesgn:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szthreges bémutatásá:

Az uzle[l evDen veglzell ToDD levExBny§,egeK es píogramox DemuEatasia

§zervezet nov6:

közlraszntl

Kitöltö venió:2.&{.0 Nyomtatvárry verzió:S.3 Nyomtatva; 20t §,07.28 í 3.35.48


