
u."iihoil#fiff 
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A szervezetet nyilvdntart6 bir6sdg megnevez6se:

Bekiild6 neve (Ugyf6lkapu vagy C6gkapu)

Pap Andr6s GYula

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

D6l-dun6ntf li Lovas EgYesUlet

ffi-m-lo lo lo lt lz lg lo I rarsv'v; lz lu lz lu I

6sz6v ffi tdred6k6v[ EEF.H;_9F*-EE EEEH;H$EEld6szak teriedelme; eO6sz 6v ffi

0 0 011 7 5 6
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A kett6s ktinywitelt vezetd egyeb sze_rvezet 
"gnrr_""tiri*16 v e s b 6 s z ri m o l 6 j i a i-r. ti?fi o s r r.ii a g i * iiia x r 

" 
t

A szervezetet nyilvdntart6 bfr6s6g megnevez6se:

lcl6szak terjedelme: eg6sz 6v ffi tored6k 6v f,

Tdrgy6v:

EE,HF_"HH-EE EEEE-ffiid6szak kezdete
Viilassza ki, hogy a besz

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys69 (szermaztatott jogi szem6ty)

Szervezet neve:

D6l-dundntdli Lovas EgyesUlet
Szervezet sz6khelye:

Telepr,il6s:rranyit6szam: 
EEEE

FrcA -lt--t
Kciztenjlet jellege:

f-_-l Ajt6

Jogi szemrily szervezeti egys6g neve:

szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:
Telepr-il6s:

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szd.ma:

Keltez6s:

P6cs

rrdnyit6sz6m: 
IIII

0l0l0lrlzlelo

8ll3llr.ll5 _E_EE

Pff lYS5'?i l iSP 
in'u'"'# 6 r v sze rvezeti e svs 6s

_,

Kdpviser6 at6iriisa: /t444-*. t- D6l-dun6ntrili

I z ll o ll z ll rl -i o li 5l -[tEUU LIL J

7625Pecs. frice u 92,
AC6s.z{::r 1 83 i 5t38- 1 -02

Kit6lt6 verzi6:3.S.0 Nyomtatvdny verzi6:1.3
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A kett6s kbnywitelt vezet6- egy6b sze-rvezet egyszeriisitett
6ves b 6szdmol6 j a 6s kii-ih asznris 6gi mell6klet

2020" 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

n6ntf li Lovas EgYesUlet

Aiegyszeriisftettr6ves beszAmol6 m6rlege (Adatokezerforintban.)

b.lozo ev btozo ev
helyesbit6se

Tdrgy6v

ESZKozoK (nrrivarc)

A. Befektetetteszkozok 937 344

l. lmmaterielis javak

ll, Tergyi eszkozok 937 344

lll. Befektetett p6nzugyi eszkozok

B. Forg6eszkozok 2 544 2 998

l, K6szletek

ll. Kovetel6sek 2 459 2 469

lll. Ert6kpapirok

lV. P6nzeszkozok B5 529

c. Aktiv id6beli elhat6rolasok

ESZKOZOK OSSZESEN 3 48L 3 342

FORRASOK (PASSZIVAK)

D. Saj6t t6ke 2 908 472

l. Indul6 t6ke/jegYzett t6ke

I l. T6kevdltoz6s/eredm6nY 51 2 908

il1. Lekotdtt tartal6k

lV. Ert6kel6si tartal6k

V. T6rgy6vi er-edm6ny alaptev6kenysegb6l
(kozhasznu teveKenYSegooU 2 570 -2 036

Vl. T6rgy6vi eredm6ny v6llalkozdsi tev6kenys6gb6l 2a7

E. C6ltartal6kok

F. Kdtelezetts6gek 573 2 470

l. Hdtrasorolt kotelezetts6gek

ll. Hossz0 lejdrat0 kotelezetts6gek

lll. Rovid lej6ratri kotelezetts6gek 573 2 470

c. Passziv id6beli elhat6rol6sok

FORRASOK OSSZESEN 3 481 e a At

Kititlt6 verzi6t3.5.0 Nyomtatvdny verzi6: L'3 Nyo mtatva: 202L.05'3L t4.4L'2I



A kett6s kii-nywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsftett
eves beseiimol6ja 6s ktiz.hasznfsdgi meiieUlet

2020. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

D6l-dun6ntrili Lovas Egyestilet

Viillal koz6si tev6kenys6g

1. Ert6kesit6s nett6 Arbev6tele

2, Aktivi.lt saj6t teljesitm6nyek
et'ick€l

3. Egyeb bevetelek

- alapit6t6l kapott befizet6s

ebb6l: adomAnyol<

4. Penzi.gyi muveletek
oevetelel

A. Osszes bev6tel (1,+-z+3t-41

ebb6l: kozhaszni tev6kenys6g
bev6telei

5. Anyagjellegrlj rAford[t6sok

6. S;,- c nr i lyi jc.l lc grli riiford itdsok

ebb6l: vezet6 tiszts6qvisel6k
juttatesai

7. Ertekcsdkken6si leiras

B. Egy6b r6fordit6sok

9- .P6nz.uSyi mriveletek
ralor0ttasaU

B. Osszes rdfordit6s
(5+.6r7rB+9)

eb-b6l;. kozhasznri tev6kenys69
rAfordft6sai

Az egyszerfisftett 6ves beszAmo16 eredm6nykimutatdsa

10. Ad6fizet6si kotelezerts6g

l). largycvi c,cdmcny (C-10)

(Adatok eze r forintban.)

Osszesen

Kitdlt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatviiny verzi6:1.3 Nyo mtatva: 202t.05,3t L4.4t.21



A kett6s kiinywitelt vezet6_ egy6b szervezet egyszerffsftett
6ves b6sz6mol6ja 6s kiizihasznfisdgi mell6klet

nr ugyrr"rfisftett r5ves beszdmol6 eredm6nykimutat6sa 2" (Adatok ezer rorintban.)

T6j6koztat6 adatok

B. Helvi onkormiinvzati
kolts6[vetesi tAmoQatas

C. Az Eur6pai Uni6 struktur6lis
alapiaibol, illetve a Koh6zi6s
Alapb6l nyujtott tdmogat6s

L0 074
D. Az Eur6pai Unio kolts6g-
vetes6bcil Vaqv mAs 6llamt6l,
nemzetkozi sz-ervezettcil
s;z6r maz6 tiittt o g at6s

F-. A szem6lvi iovedelemado
rnecrhatarozotf t6szenek az
add'26 rendelkez6se szerinti fel
haszn616s6r6l sz6l6 1996. evi
CX)(Vl.torv6ny alapj6n atutalt
OSSZCO

Siervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

D6l'dundntf li Lovas EgYesUlet

KcinyvvizsgAl6i

Az adatok kbnyvvizsg6.lattal ala vannak tAmasztva.

202L.05.3I'14.41.2LKitttlt6 verzi 6 :3.5.0 Nyomtatv6ny verzi6 : 1'3



A kettds kiinywitelt- veze-td egy6b szervezet egyszeriisitett
6v e s b e s z ri m o I 6 j a e s t ti"/n a s ;,i ail ; iiia r.r. t

l-. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonoslt6 adatai

2' Tdrgyevberl vdgzett alapc6l szerinti 6s kcizhasznri tev6kenysdgek bemutatasa
3B?0.as dvben a kor*n.avirus-i nr iiafi beueE etett kortdtoz dso lc@r*nk{idds€r. A terueEert rendeav6ny*k. rrirdk tOl,f*"g{," Jo;;;;r.
fi:.T,i:*ff-*,::"S:T1'?;fl,.".t:j_tl^,:l:,*, ji:ql4i* iu**i""""nT"*si;;.,*zen orrrii Akad6{y$renre$
l5i'l..,?ff13-*T :*i:Y:Yil\Illil:1,.'t-*:::ry.n.*,i";; dsll;d;;;*i#i65.'H;,'$;"=d,'ni?*ye*rnn.

ljy::::.::::y^.T-.:::'^ylyjlgg1 **"*k nerrezen,ftcnarc iireririts"iii*.ii-i;"nrtiifr:;'#ffi"ff;
; ?ffi - ffi ;1t&J"lli iJff Iffi u .u rlL')V llflflvfit) trr.lrlck canfrani ra^bil- F--.,-^.,;-,',--"-

?,3nJ?:',;Tg:f:"1?1T'jl:3'1i.:9"y,"::'1-T.::y-::q.$4. q'qs;pj "i;;'il#ffff"T;'il ffiT#Hfj,l**,.lnLlgy*R rtitrH*K ce$lten'i nekik. Esy{}siil'ctiink seEjtgn_e pr+gr,aino* szenrci6s6l].o:6, &s dng{6nrgs+kkeE,
fi:,r:yr"TiiiT#g?:_6liij::lpl-i:i,Sk bi-zro;irasnuJr;ai"ii r,".,x * .*nc*i"ani;k#j;."" Az ,Evet

:_iii."'_t1jl?Tf,.Tl?fTff:_,**:.f:::jgltk_ Froi€krot!_,.ri"r J"ig,"=iii,;:*:il,;?:t#ffiHil[i,#i,;;

3. Kdzhasznri tev6kenys€gek bemutat6sa (tev6kenys69enk6nt)

3.1 K<izhasznti tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 Kiizhasznri tev6kenys6ghez kapcsol6d6

3,4 Kozhaszrrd tev6kenys6gb6l r6szesij16k l6tszama:
3.5 Kcizhaszrr( tevdkenys6g f6bb eredm6nyei:

3.3 KdzhasznO tev6kenys6g c6lcsoportja:

l-.1- Szervezet

D6l-dun6ntfli Lovas EgyesUlet
L.2 5z6khely
l16nyit6szdm:

Kozterulet neve:

3..2 Szdkhely
lrAnyft6szdm:

KozterLilet neve:

EEEE rerepur6s:

!!!!

llaz-szAm: L6pcs6hAz:

L"1 Jogi szem6ly szervezeti egys6g

Emelet:

szervezeti egys6g ad6sz6ma:

szervezeti egys6g

KdzterLilet

r- -r t6:
'e:
Aj

Ajts:
L.3 Ugyszdm:

1.4 Nyilventartiisi sz6m:

L.5 Szervezet / Jogi szem6ly

1.9 Szervezet / Jogi szem6ly
k6pvisel6j6nek ne\re:

Irl ol oforl / EE ffiEFEI rl 4 nf,F]

tra-Etr- 0l0l0l1l7l3l6

-E-EE

Kitciltd verzi6:3.5.0 Nyomtatvdny verzi6;1.3 Nyomtatva: 2021..05,31" 15.03.49



A kett6s kiinywitelt vezet6- qgy6b sze,rvezet egyszeriisftett
- - - 

a;es b6sz6mol6ja 6s kiiZhasznrisfgi mell6klet

D6l-dun6nt6li Lovas EgYesUlet

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Z ftiztrasznri jo96ll6s megdllapit6sfhoz szUks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban )

Alapadatok

B. Eves rbsszes bev6tel

El<izt5 ev (1) I argyev (zJ

1"2 531" 330

CA szem6lvi iovedelemad6 meghatdrozo-tt.r6sz6nek az

;;A;6-rdil;iilktzb!iGleri nti relhhsznel6s616l sz6l6
igs6. evi'CiiV[ torveny alapjdn 6tutalt osszeg

o- KiizszoloSltatdsi bev6tel

F- Normat(v t6,moqat6s

F. Az Eur6pai Uni6 strukturdli-s alapjaib6l, illetve
a Koh6zi6s Alapb6l nyfjtott tamogatas

G. Korriqalt bev6tel rB-(C+D+E+F)l L253t 330

9 646 z Joo
H. dsszes r6ford(tds (kiad6s)

l. Ebb6l szem6lyi jellegff rdforditis 304

J. K6zhasznf tev6kenvs69 reforditesai

2 857 -2 036
K. Ad6zott eredmtlnY

L. A szervezet munkdjdban k6zremfikdd6 k0z6rdek( cink6ntes

l:i"*,";lx:"-t't,Yf; 8"','JiBxl"'l{fi Iie'$.fi i.qrore
2005. 6vi LXXXVI|l" tajrvenynek megteleloen,

E rdf o r r iLs e il elr:fts Ag m utat6 i Mutat1 teliesit'se

Igen lVen]

X n
Ectv. 32. S (4) b) [K7+K2>=0] tr n
Ectv. 32. S (4) c) [(t 1-+1 2 -A 1'A2) / (H 1+ U Z1>=g' 2 51 n tr

T 6tr s ad al m i tilmo g atofts eg mu tat6 i Mutat6 teliesit1se

Ectv. s2. g (5) a) KCL+C2)/(G1+G2) >=O'021 n E
Ectv. 32. 5 (5) b) [(J 1"+J2)/(H J-+H2)>=Q,51 u E
Ectv. 32. E (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 f6] n E

Kitiilt6 verzi6:3.5.0 Nyomtatv6ny verzi6: 1'3 Nyo mtatva: 202L'05'3L L4'41'2L




