
 
 Hungária Collie Sheltie Corgi Tenyésztők Egyesülete 2021. szeptember 5-i közgyűlési 

jegyzőkönyv …….sz. melléklete 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Tagok! 

 

Mielőtt előterjeszteném az Egyesület idei – 2021. évi – pénzügyi tervezetét, elöljáróban 
néhány dologról tájékoztatom a Közgyűlést. Az 2021 év ugyan úgy rendhagyó év volt, mint 
2020. év. Megmutatkozik, hogy nem év elején van módunk közgyűlést tartani, a tavalyi évhez 
hasonlóan a gazdálkodási év 2/3-hoz már tény adatok tartoznak.  

Az adatok ismeretében a tervezés ily módon formai dolog, mégis az Alapszabály előírásait 
figyelembe véve fontos, hogy a tagság közgyűlés keretében megismerhesse a pénzügyi tervet. 

Az Egyesület                         adat 1000 ft-ban 

     Tény adat Tervezet előző év előző év % 

2021. évi BEVÉTELEI: 

 

1. Alaptevékenység – tagdíj     762      915   1 578  -42,02 

2. Kiállítási nevezések     536  1 000         0     100,00 

3. T.szl, átírás, karakterteszt    328      500      819  -38,95 

4. Alomellenőrzés     138     250      409  -38,88  

5. Egyéb bevételek         1       10       40  -75,00 

Bevételek összesen:   1 765  2 675  2 846  -  6,00 

 

2021. évi KIADÁS: 

 

1. Anyagjellegű költségek 1 704  2 000  2 519  -20,60 

2. Személyi jellegű költségek    208     310     157    97,45 

3. Értékcsökkenési leírás        0         0       65           -100,00 

4. Egyéb ráfordítás                    4       10         1             900,00 

Kiadások összesen:              1 916  2 320  2 742  -15,39 

Az üzemi tevékenység eredménye    -151     355     104  241,34 

Pénzügyi műveletek eredménye              0                   0       16             100,00 

Adózás előtti/adózott eredmény  -151     355     120  195,83 

 



Az év hátralévő részében tervezett további tenyészszemlék, melyek közül az egyik  
főtenyészszemle, karakter teszt és a Speciál kiállitás megtarthatóságában bízva történt mind a 
bevételek, mind a költségek tervezése. 

Az ezekhez a rendezvényekhez tartozó számok, mint például a kiállitás nevezési díjakat 
tekintve a tavalyi évhez képest – amikor egyáltalán nem tudtunk kiállítást tartani – 100,00% a 
növekedés a bevételi oldalon, míg a kiadási oldalán a mérlegnek költség növekedés a 
jellemző. 

A bevételek szerkezeti összetétele az összes adatokat nézve átrendeződik. 

A 2020. évi 120 e Ft nyereséggel szemben az idei tervezett 355 e Ft-os nyereség 195,83 %-os 
növekedést mutat. A körülmények ismeretében ezt a nyereséget komoly pozitívumként kell 
értelmezni. 

Bízom benne, hogy a mindenkori járványügyi helyzetre tekintettel bevezetésre kerülő 
intézkedések mellett,  a 2021. év gazdálkodási adatai mindenképpen jobb eredményt fognak  
mutatni a 2020. lezárt gazdasági évnél. 

Köszönöm a figyelmet, kérem a Közgyűlést, hogy az Egyesület  2021. évi pénzügyi tervezetét 
hagyja jóvá. 

 

Budapest, 2021. augusztus 18. 

 

       Lendvay Erika 

 

 

 


