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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
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B EszÁMoLÁsl xorr uezrrrsÉc

l. Társasházak beszámolo készítési kötelezettsége

A társasházak számára e|őírt beszámolási kötelezettség az EsyczgasJtett-b9sz9rn9]9' amely a l7l5lA
nyorntotvany kitöltésével teljesíthető. Saját elhagározásból kettős könyvvitelt vezető a társasház választhatja a
számviteli törvény szerinti éves, illetve egyszerűsített éves beszámoiót (T" t7 l0,T l7 l l)is.

köztestületelg {a továbbiakban együtt: társadalmi szervezet)
beszárnoló készítési kötelezettsége

Ha a társadalmi szervezet, köztestület egyszeres könyvviteit alkalmaz, i!letve nem folytat vá|lalkozásí
tevékenységet, akl<or bevételi értékhatártól fÜggetlen úl Egyszeúsített beszómolót (l 7 l 5lA) l<ell készítenie.
Ha folytat vállalkozási tevékenységet is, akkor ha az éves összes bevétele - két egymást követő évben,
évenként-nemhaladjamegaz50MFt-ot,szintén Egyszerúsítettbeszőmolót(T'l7l5lA) készíthet.
Ha a társadalmi szervezet, kettős könywitelt Vezet, illetve az éves összes bevétele két egymást követő

évben, évenként meghaladja az 50 M Ft_ot, beszámoló készítési kötelezettségét az Egyszerűsitett éves
beszimoló (l7 t 5lC') készítésével kellteljesítenie'
Ha a társadalmi szervezet közhasznú besorolású, akkor a két egymást követő év összes bevételétőlfüggően

Kozhasznú egyszerílsitettbeszomolót(l7l5lB), illetve Közhasznú egyszerűsítettévesbeszimolót(l7l5lD)kell
készítenie.
A kettős könyvvitelt Vezető társadalmi szervezet saját elhatározásából választhatja a számviteli törvény

szerinti éves, illetve egyszerűsített éVes beszámolót (T. ! 7 Í 0. T l 7 l l \.

Azoknak a társadalmi szervezeteknek, amelyek rendelkeznek közhasznú besorolással és aT'I7l0.Tl7I!
számú nyomtatvány készítését választották, el kell készíteniÜk a l<özhasznú eredménykimutatást is'
(r. r7 ts/E).

3. AlaPítványok. közalapítványok (a továbbiakban egyÜtt: alaPítvánfok) beszámoló készítési
kötelezettsége

Ha az alapítvány egyszeres könyvvitelt alkalmaz, illetve nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor
bevételi értékhatártól független ul Egszerűsített beszómolót (T. l 7 l 5lA) kell készíten ie. Ha folytat vállalkozási
tevékenységet is, akkor ha az éves összes bevétele - két egymást l<övető évben, évenként - nem haladja meg
az 50 M Ft-ot szinté n k€zerűsltett beszómo]p{.] ]] JALkészíthet.
Ha az alapítvány kettős könyvvitelt Vezet, illetve az éves összes bevétele két egymást követő évben,

évenként meghaladja az 50 M Ft_ot, beszámoló készítési kötelezettségét az Egyszerűsített éves beszámolo
(T. l 7 l 5 lC)készítésével kell teljesítenie.
Ha az alapítvány, közhasznú besorolású, akkor a két egymást követő év bevételétől függően Közhasznú

egyszerűsített beszómolót (T'l7l5lB,), illetve Közhasznú egYszerűsített éves beszamolót (T.l7l5lD) kell
készítenie.
A l<ettős könyvvitelt Vezető alapítvány saját elhatározásából választhatja a számviteli törvény szerinti éves,

illetve egyszerűsítettéVes beszámolót (T'l 7 l 0.T'l 7 l l).
Közalapítvány egyszerűsített, illetve közhasznú egyszerűsített beszámolót nem készíthet.
Azoknak az alapítványoknak, amelyek rendelkeznek közhasznú besorolással és a T'l7l0. T.l7l l számú

nyomtatvány készítését választották, el kell készíteniÜk a közhasznú eredménykimutatást is (T.l 7 l 5lE) '
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Azegyébszervezetmegnevezése: .r}'l rila'[tIur t L{.i=a0anznnsq6 t ginuTAL)Atsnf'il(. sib'UÉrsFe r
Azegyébszervezetci.e. 33Go'y'_FE,r_Tbl-tiL\ sEAr T it l G

EGYszEREs KÖNYVV.ITELT VEzETŐ e cyÉg szERVEZETEK
KÖz HAsz N Ú EG Ysz E R tj s írrrr B E szÁM_o LÓÁNÁK rvl íli |Éb r

o "l { EV
adatok E FT-ban

5or-
szám

A tétel megnevezése Előzó év Előző év(ek)
helyesbítései Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök (2_4. sorok)

2. l. lMMATERlÁLlS JAVAK

3 ll, rÁnavt rszrÖzÖr

4. lll. BEFEKTETETTpÉruzÜcytrszrÖzÖx

5. Forgóeszközök (6_9. sorok) J vrbt il. 56 J,
6. l. KÉ5ZLETEK

7 ll. xÖvrrrLÉsrr { aoo
a lll' ÉRrÉxpnpÍnor

q lV. pÉt'tztszrÖzÖr S htiT .J- t .i-l -r ./ -

10. EszKÖzÖK (AKTIVÁK) Össze srrt (1.+5, sor) t.)r6{ 3,56L
11 C. Saját tőke (12.-16. sorok) .1.hÉ1'-c 3f62,
12. t. tttoutÓ rŐrr l lrcyzrn rlxr

13. ll. TŐKEVÁLTozÁs / EREDMÉNY { J"r53 .1., i*6,{'
14. lll. tEKÖTÖTT TARTALÉK

'15. lV. TÁRGYÉVI EREDMÉNYALAPTEVÉKENYsÉGBŐL
(KÖzHAszNÚ ttvÉrrt{ysÉcaŐit - h*-

tb. V. rÁnoyÉvt rnrouÉrily vÁLnxozÁsl trvÉre ruYsÉGBlt

11 D. Tartalék

18. E. Céltartalékok

19. F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) i3+
20 l. H05SzÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTsÉGEK

21 ll. RÖVlD LEJÁRATÚ xÖrltrzrrrsÉcrr n1f

22, F0BRÁ50K (PAsszÍvÁn Összrsru
(l l.+17.+'l 8.+19. sor) !, rtA{ ,), 56 S

r.tt..or' 2Ot?. w.eJ"t*t'xs> C{ ,

T.1715/B.r.sz. - 'l - AB Nyomtatvány
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Az egyéb szervezet

Az egyéb 
'zervezet.i'.,

EGYszEREs KÖNYVVITELT VEzETŐ EGYÉB szERVEzETEK KÖzHAszNÚ
E G Ysz E R Ű s írrrr B E szÁM oLÓJÁ NAK ER E DMt r'r VlrüÉirf É s t

,?- I ,3 t t EV adatok E FT-ban
5or-
SZam

A tétel megnevezése Előző év
Elóző év(ek)
helvesbítései Tárgyév

a b d e

I A. Össies közhasznú tevékenysé9 bevétele (l.+ll') ,tJ.Í' 8'6 3 G,'t, a.{\t^1

2.
t. pÉtrtzÜcytLEG RENDEZETTarvÉÍELEK

('l .+2,+3.+4.+5.) .(l,L !G.\ A'* cnr;
l 1. KözhasznÚ célú működésre kapott támogatás

4. a) alapítótól

5 b) központi költségvetéstől {o 5
6. c) hely| önkormányzattól

7 d) társadalombiztosítótól

o e) egyéb

9. 0 továbbutalási céllal kapott

10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
{ J{{

t1 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel i"-],{ 53lí G3 5{1,
12 a. Tagdíjból származó bevétel .r -f

.L\ La'
13 5. Egyéb bevétel 5l h
14. ll. PÉNzBEVÉTELT NEM ]ELENTŐ BEVÉTELEK

l). B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

tb. 1 ' PénzÜ9yileg rendezett bevételek

17 2, Pénzbevételt nem jelentő bevételek

18. C. Tényleges pénzbevételek (A./l.+B./1.) J,:, LQ3, 644 6fi5
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./ll.+B./2.)

z0 E. Közhasznú tevékenysé9 ráfordításai (1.+2.+3.+4') \ZG ?.T9 fih '''Ú í

21 . 1. Báfordításként érvényesíthető kiadások {J,a 5{t €3 €,Lú
LL Ebből : továbbutalt támogatás rl

'\ 1 5*r1 l- tnc
23. 2. Ráíordítást'jelentő eszközváltozások

24. 3' RáÍordítást jelentő elszámolások

25. 4' Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 3x^,n t l-' rr

26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordltásai (1 '+2'+3.+4.)

27. l. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

LÓ. 2. Ráíordítást jelentő eszközváltozások

29. 3. RáfordÍtást jelentő elszámolások

30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

T.17'l5lB'r.sz' _ s _ AB Nyomtawány
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Az egyéb szervezet címe: * 36c !. É:>tT],t E LY íDE^ L T u l ó

EGYszEREs KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB szERVEzETEK KÖzHAszNÚ
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Statisztikai szám'jel vagy adószám (csekkszámlaszám)

adatok E FT-ban

5or-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek)
helvesbítései Tárgyév

A t) c d P

31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (tl.t2.) 3036 { JO5
32,

1. Ktjzhasznú tevékenység tárgyévi pénzÜgyi
eredménye (A.ll.-E.l 1 .-E.l 4.) a,ci L 6

33.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi

eredménye (B.ll'-F.l1 .-F 'l4.)

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (t1.t2.)

35
'l. KözhasznÚ tevékenység nem pénzben realizált

eredménye (A./ll.-E'12.-E./3.)

36
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált

eredménye (B.l2'-F.l2.-r'l3')

37 l. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)tH/2

38 J. Fizetendő társasági adÓ

39. K' Tárgyévi eredmény - .)Qtá
40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyéVi
eredménye (A./l.+A/l l)-(E/1 +El2+El3\ - ?,q lc * t *.nb-

41.
2. Vállalkozási tevékenysé9 tárgyéVi

eredménve (l-J)

rfuÉxozrarÓ ADAToK

42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegü ráfordítások

43. l. Bérköltség { >.()-^

44. ebből: - megbízási dí|ak l, :i, J.: ,

45, - tiszteletdíjak

46. 2' Személyi jellegű egyéb kifizetések toi-í
47. 3. Bérjárulékok L6o
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

49. C. Értékcsökkenési leírás

50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jelle9ű ráÍordítások

51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) -1-,600
52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1olo összege L

J

rettezes: 2O(4. vxpL*<i."r CY'

T.1 7'l 5/B.r.sz. - w _ AB Nyomtatvány
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4. Közhasznú társaságok beszámoló készítési kötelezettsége

Közhasznú társaságoknak a T.lvt0, illetve a T.t7ll számú nyomtatvány kitöltésével kell teljesteniük
beszámoló l<észítési kötelezettségÜket a szárrrviteli törvény vállalkozókra Vonatkozó általános előírásai
szerint.
Ha a közhasznú társaság rendelkezil< közhasznú besorolással, a számvitelí törvény szerinti beszámolóval

egyidejűleg aT.l7 t 5lLközhasznú eredménykimutatást is ei kell készítenie"

5. MRP szerrrezetek beszárnoló készítési kötelezettsége

Az egyszeres könyvvitelt vezető MRP szervezetek aT'I7 t5lA beszámolóval teljesítik beszárnoló készítési
kötelezettségüket. A kettős könyvvitelt vezető MRP szervezetek a T.t7l5lC beszámolóval teljesítik
beszámolókészítési kötelezettségüket. A kettős könyvvitelt vezető MRP szervezetek saját elhatárelzásból a

számviteii törvény éves, illetve egyszerűsített éves beszámoló (I-lvl0. T'l7U) készítésével is eleget
teh etn e k beszámo l ó készítési kötelezettségÜ kn ek.



Dunántúli }i4ező gazdasági S zaktanácsadók S zövets ége

Zala Megyei Főügyés zség Zalae1erszeg

xÖzuaszxÚsÁcr rnrExrÉs
A DUNÁNIÚLI MEZőGAZDASÁGI SZAKTANÁcsaoÓx SZÖvETSÉcE zott ovi

tevékenységéről
Nysz.: 572/1990

a) Szdmviteli beszúmoló

A Dunántúli Mezőgazdaságí Szaktanácsadók Szövetségének 20II évi közhasznu
beszámolójának mérlegét és eredmény levezetését az I. sz. melléklet tarta|mazza.

Bevétel:

Kiadás:

Uzleti tanácsadás:
Egyéb beváel:
APEH SZJA IYO:

lagdíj:
Osszesen:
Fizetendő Ár'R:
MINDÖSSZESEN:

Uz|eti tanácsadás:
Anyagköltség:
Beszerzés TE:
Támogatás:
Kiküldetés:
Munkabér és megbízási díj :
Munkabér közterhe:
Könyvelés és kölegyzői díj :
Szaklap, szakkönyv:
Bérleti díj:
Telefon, internet:
Posta, bank:
Összesen:
Előzetesen felszámított Ápe :

Befizetett Ápa:
Kölcsön:
Kötelezettség:
MINDÖSSZESEN:

-1.205.241forintPénzügyi eredmény:

63.s72.088
6.300
4.762

22.000
ó3.605.1 50
15.893.023
79.498.173

56.311.112
501.078
82.s00

2.600.000
204.13s

r.802.8r7
259.800
546.914
r54.344
77r.000
245.221
167.324

63.646.845
13.825.822
1.9s4.000
1.300.000

-23.253
80.703.414

Pénzeszkö zök zár ő állománya :

Bank:
Pénztár:
Összesen.

1.990.950
270.469

2.261.419



e)

A

Dunántúli Mező gazdas ági S zaktanács adók S zövets ége

b) Költséevetési támoeatós felhasznúIása

A DMSZSZ 2011 évben SZJA IYo visszautalásából 4.762 forintot kapott, melyet 30oÁ
mértékben működési költségre, 7}oÁ-ban cél szerint költségre használt fel.

c) A vagvon felhaszndlúsával kapcsolatos kimutatds

A DM SZ S Z 20 1 I . I2'3 I - én 2.26 I . 4 1 9 foint p énzeszkózzel rendelkezik.

d) A cél szerinti iuttatúsok kimutatdsa.

A DMSZSZkilön célokat szolgáló anyagt támogatást 2.ó00.000 Forint értékben a Keszthelyi
Akadémia Alapítványnak nyújtott a hosszabb időn keresztil tartő szakmai együttműködés
alapján.

T ámopatások részl etezése.

DMSZSZ 2011 évben támogatásban nem részesült.

0 Kiizhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyúitott támogatások értéke ill.
összege

A DMSZSZ vezetői tevékenységükért juttatást nem kaptak' tevékenységlikért díjazásban nem
részesültek.

g) A kiizhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolrí

A Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége (DMSZSZ) 1990-ben alakult
szakmai szerv ezet. I 9 9 7 -tőI kezdődő en kó zhasznu tevékenys éget fo lytat.
A DMSZSZ cél1a a mezőgazdaságban, illetve az élelmiszeriparban tevékenykedő termelést
segítő szaktanácsadő szervezetek, illetve szaktanácsadók munkájának koordinálása. Feladata
továbbá a tanácsadók munkájához szükséges folyamatos információszolgáltatás.
Tevékenységi köre 2004-ben az EU l782l2003-as és a l783l2003-as EK rendeletnek
megfelelően az EU Közös Agrár Politika (KAP) tatloző közvetlen agrárpolitikai támogatás,
valamint azEU Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásból adódó feladatok megvalósításában való közreműködéssel, 2OO9-től pedig azui
MagyarországYidékfejlesztési Program @navr) intézkedéseihez kapcsolódó ismeretátadási
akciók megvalósításában való közreműködéssel bőVült.
A DMSZSZ országos hatóköní szervezet, szaktanácsadői az ország 19 megyéjében fejtik ki
tevékenységüket.
A tanácsadók több mint 1500 gazdával illetve gazdálkodő szewezettel vannak kapcsolatban.
Regionális lefedettséget tekintve az alfoldi régiókban nagyobb a tanácsadókkal kapcsolatban
áIlő gazdálkodók száma, mig a dunántúli régiók tanácsadói kevesebb gazdát tudtak bevonni
munkájukba.
A szövetség által foglalkoztatott tanácsadók tevékenysége elsősorban a mezógazdasági
termelés eredményességét szolgálő ismeretek átadásÍből, másrészt a különböző
vidékfejlesztési programok sikeres megvalósításához szükséges tájékoztatási, mentorálási
feladatok ellátásaból áll.
A gazdálkodők tájékoztatása kiterjedt aZ Útvlvp lehetőségeire, valamint a kölcsönös
megfeleltetés követelményrendszerére.



A Dunántú'i M"i;::t:#Li'i';"'-T1?'.:#í"-J::iT,3*5'"?:T'"rrrr,rror-u, és aI]83l2003-as EK-rendeletnek megfelelően, szaktanácsadői részére kötelező képzéseketszewezett' A LEADER - hálózatok működésében tovább erősítette kapcsolatrendszerét.
Tanácsadóink 

"gy 
része halmozottan hátrányos helyzetíi kistérségben fejti ki tevékenységét.Az ő munkájuk révén biztosítunk információt a krilonb azo fo]r:iasok -"gt".emtéséhez, avidéken mező gazdasági termelésből élők társadalmi felzárkőztatásához.

Szervezetünkön belül tovább erősödött a tanácsadók közti együttműködés, lehetőségeinkhez
képest minden módon támogattuk az onszerveződő szakmai csóportok létrejottét.
Szakmai rendezvényeinkre rendszeresen meghívást kapnak a ktilönboz ő siakmai szerlrezetek,kamarák képviselői igy többek közt a megyei agrárkamarák, termékszövetségek, aNövényvédelmi Mérnöki és Növény orvosi Kamaia, az órszágos Gazd'aszövetség, a Vetőmag
Szövetség, és a Zöldségtermesztők Szövetsége és Terméktanáósa képviselői.
Együttműködésünk során megerősödött az, aZ elképzelésünk' hogy á Szövetség munkája csakakkor lehet sikeres, ha komplex tanácsadó szoigáttatásokat iyujt, és integrálni tudja akülönböző civil műhelyek tevékenységét. Ez a komplex terretenysegi rends'"r képes
hatékonyan erősíteni a civil szervezeteksiakmai és önszerveződő törekvéseit.A DMSZSZ tevékenysége során mindig is céljának tartotta, hogy lehetőséget biztosítson acivil társadalom fejlődésének elősegítésére. Fontosnak tartotta a Szövetségben felhalmozotttudás átadását, oly módon, hogy az mindenki számára átadhatő rormaban kerüljön aköztudatba, építve ezze\a civil társadalom előre jutását.
A DunántúliMezőgazdasági Szaktanácsadók Szóvetsége a támogatási időszakban munkájávaltovább növelte vele kapcsolatban á1ló szervezerck| gazdáliodők társadalmi aktivitását,
közösségi szerepvállalását.
A DMSZSZ tanácsadői az-ország számos pontján szakmai továbbképzések keretében oktatóifeladatot láttak el. Az ÚH,tvp I-II. intézkedés csopo rtjáhozkapcsolódó képzéseket szerveztek,illetve képzéseket bonyolított le. A 2OI1-es évbón Áegtartoti képzéseiken több mint 300 fovett részt' Az elóző években elnyert működési támogatások hatekonyan segítették a civil
]zerve1et' b;tyo megerősödését' elősegítették -á. nonprofit szerve)etekkel valóKapcsolattartasat.
A Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetségének legfontosabb partnere i közétartoznak az országban működő agrár-sza!<képző int{zmények", a, agra, szakigazgatási
szervezetek a köztestúleti gazdaszervezetek, a mezőgazdasági bemutatóüzemek, a kutató-fPjlesztő helyek és az agráium tenilete felé nyitott civii'szerve zetek.
Evek óta szoros kapcsolatban állunk többek közt a Keszthelyi Akadémia Alapítvány, a TCIHungary, a Vas - és Za|a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ kirendeltségeivel, aKereskedelmi és Iparkamara képviselőivel, az Agrár - Vidékfejlesztési Alapítvánnyal és máshelyi civil szervezetekkel.

A Közhasznúsági jelentést a DunántúliMezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetségének vezető
testülete 2012. március hó 7 nap ülésén megvitatta és elfogadta.A közhasznúsági jelentés honlapunkon a http-1www.üa.hu/a1@mt elérési
útvonalon megtekintheto. _

Keszthely, 2012. március 7.


