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1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége 

helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem 

szükséges. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 

A szervezet elérhetősége: 8127 Aba Petőfi u.110 

www.oroszterrier.hu 

e-mail:info@oroszterrier.hu 

2.2. Azonosító adatok 

A szervezet más szervezetnek is tagja. Az Orosz Fekete Terrier Klub besorolása, a regisztrációt végző 

szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai, valamint az anyaszervezet főbb adatai az 

alábbiak:  

Az Egyesület besorolása :közhasznu 

A regisztrációt végző szerv:Fejér Megyei Bíróság PK.60.203/2007/4  

Nyilvántartási szám:2407 

Anyaszervezet:Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Főv.Bíróság 491 

2.3. Tevékenység általában 

Az OROSZ FEKETE TERRIER Egyesület 2008 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb 

tevékenységei az alábbiak:  

1.Kiemelt feladat az egészségügyi szűrések népszerűsítése. 

  Tagjaink az általunk ajánlott orvosnál kedvezményben részesülnek. 

2.Javaslatok az orosz fekete terrier fajta tenyésztési tenyésszemle programjának   kidolgozásához. 

3.Kiállítások tenyészszemlék, bemutatók szervezése. 

4.A fajta munkára való képességeinek széles körű megismertetése. 

5.Biztosítani a szakszerű és magas színvonalu kutyakiképzés feltételeit. 

6.A magyarországi állomány feltérképezése, archíválása, publikálása. 

7.Szakmai képzés. 

8.Érdekképviselet. 
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9.Az ifjuság állatvédelemre,állatszeretetre és a felelős állattartásra való nevelésének 

 segítése. 

10. Feladatunk a fajtát mentő egyesület munkájának szakmai segítése. 

2.4. Közhasznú tevékenység 

A szervezet  közhasznú tevékenységét az előző pontban foglaltaknak illetve a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően végzi. 

2.5. A szervezet vezetése 

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők 

adatai az alábbiak:Az Egyesület irányítását 3 fős elnökség látja el. 

2.6. Szervezeti felépítés 

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 

2.7. Foglalkoztatottak 

A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásának jellemzői:A gazdálkodás során elért eredmény a vonatkozó jogszabályok 

illetve az alapszabály értelmében nem oszthatja fel, azt az okiratban meghatározott tevékenységekre 

fordítja. 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az 

adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 

A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált. 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 

Kapott támogatások 

Az OROSZ FEKETE TERRIER Egyesület a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból nem 

kapott támogatást. 

Tagdíjból származó bevételek 

A tárgyévi tagdíjból származó bevételek alakulása és főbb jellemzői az alábbiak: Az egyesület induló 

éve miatt a tagdíj bevétel mindösszesen 10.000 Ft volt. 

Közhasznú tevékenység bevételei 
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Az OROSZ FEKETE TERRIER Egyesület a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért 

el. 

Vállalkozási tevékenység bevételei 

Az OROSZ FEKETE TERRIER Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

5.2. Kiadások 

Cél szerinti juttatások 

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem 

nyújtott. 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

Közhasznú tevékenység működési költségei 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 

elszámolásra. 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

Az OROSZ FEKETE TERRIER Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 

céljának megfelelően látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 

Az OROSZ FEKETE TERRIER Egyesület ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének 

ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 


