Csongrádi Nagy-Tisza Turisztikai, Horgász és Természetvédő Egyesület
A cég rövidített neve: Csongrádi Nagy-Tisza Egyesület
Székhely: 6640 Csongrád Tisza oldal (Öregszőlők) Hrsz.: 7860/2
Adószám: 18292136-1-26
KSH szám: 18292136-9499-529-06
___________________________________________________________________________
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2016. évi Beszámolóhoz
Általános jellemzők:
Alapítás időpontja: 2012.03.07.
Képviselő: Both Gyula 6640 Csongrád Tisza oldal (Öregszőlők) Hrsz.: 7860/2
Az egyesület céljai:
a.) A Tisza és ezen belül Csongrád horgászturizmusának a fejlesztése.
b.) Mozgósítás a turizmus fejlesztésével kapcsolatos közös feladatok érdekében
történő összefogásra és ezen keresztül a csongrádi kistérség turizmusának a
fellendítése.
c.) A vendéglátók összefogásának megszervezése a turisztikai projektek és
fejlesztések közös megvalósításának az érdekében.
d.) A Tisza horgászturizmusának a fejlesztése érdekében, összefogás a Tisza menti
horgász és turisztikai egyesületekkel, szövetségekkel és egy Alsó-Tiszamenti
Szövetség létrehozásának a kezdeményezése.
e.) A Tisza halállományának, természetes élőhelyeinek és élővilágának védelme a
halászatról és a horgászatról szóló törvény - tagjainkra vonatkozó - rendelkezéseinek a
maradéktalan betartásával.
f.) A sporthorgászat népszerűsítése érdekében horgászversenyek szervezése és
lebonyolítása a csongrádi Tisza szakaszon a mindenkori halászati jog gyakorlójától
előzetesen bekért hozzájárulás alapján.
g.) Az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidő hasznos eltöltésére.
h.) A természeti környezet megóvása különös tekintettel a csongrádi Nagy-Tisza
területére és annak tágabb környezetére.
i.) A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése.
j.) Csongrádon a turisztikai vállalkozások marketing tevékenységének az
összehangolása.
k.) Csongrád komplex turisztikai kínálatát bemutató kiadványok, információs
térképek, plakátok készíttetésében való részvétel.
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l.) A turizmussal kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, és esetleges részvétel
azokban.
m.) Országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás.
n.) Turisztikai és horgász programok értékesítése, szálláshelyek közvetítése.
o.) A horgász turizmus minőségi kínálatának fejlesztése és értékesítésének elősegítése.
p.) Csongrád és kistérségében élő lakosság életminőségének javítása, a turizmus
fejlődésének elősegítésével.
Alapszabály kelte: 2012.03.07.
A Csongrádi Nagy-Tisza Egyesület a könyvelését és kimutatásait a Számvitelről szóló 2000.
évi C. tv előírásaival és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvekkel
összhangban készíti.
Beszámoló: egyszerűsített éves beszámoló
Eredmény-kimutatás: „A” típusú összköltség eljárás
Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016. december 31.
A mérlegkészítés időpontja: 2017. május 22.
Jelen beszámoló a 2016.01.01 – 2016.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel.
A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Debreczeni-Lantos Eszter, Lantana Conto Kft
(1114 Budapest, Bartók Béla út 51) ügyvezetője, regisztrációs száma: 170540.
ESZKÖZÖK
Az egyesület nem rendelkezik befektetett eszközökkel.
Követelések:
Vevőkövetelések: 0 e Ft.
Pénzeszközök:
Pénztár: 313 e Ft.
Bankszámla: 712 e Ft.
Aktív időbeli elhatárolások:
Az egyesületnek aktív időbeli elhatárolása nem keletkezett.
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FORRÁSOK
Kötelezettségek:
Eredménytartalék: 837 e Ft.
Az egyesület bevétele a tagdíjakból, állami jegyek értékesítéséből és Tisza HTSZ jegy
értékesítéséből keletkezett.
Az egyesületnek egyéb bevétele és egyéb ráfordítása nem keletkezett.
Összes ráfordítások:
Anyagköltség
Nyomtatvány,irodaszer
Egy éven belül elh anyagi eszk
Bérleti díjak
Karbantartási ktg
Hirdetés, reklám ktg
Utazási, kiküldetési ktg
Könyvviteli szolgáltatás ktge
Egyéb igénybevett szolgáltatás
Postaköltség
Bankköltség
Hatósági díjak illetékek

0 e Ft
9 e Ft
5 e Ft
13 e Ft
16 e Ft
0 e Ft
38 e Ft
20 e Ft
554 e Ft
54 e Ft
14 e Ft
0 e Ft

A Csongrádi Nagy-Tisza Egyesület pénzügyi helyzete, likviditása kiegyensúlyozott,
eszközeinek és forrásainak aránya biztonságos.
Az egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységből nem realizált nyereséget, társasági
adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Csongrád, 2017. május 22.
……………………………..
Both Gyula
elnök
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