
Pénzügyi beszámoló 
 
 

A szervezet vezetése: 
 
A szövetség ügyvezetését Lóska János látja el. Nagy múlttal, szakmai 
referenciákkal maga is a lovas szakemberek élvonalában, mind tapasztalatai és 
szakmai kapcsolati által biztosítja a szakszerű vezetést. 
 

Foglalkoztatottak: 
 
A szövetség tárgyévben egy fő irodai munkavállalót foglalkoztatott. Tervezzük a 
bővítést a megnövekedett adminisztrációs terhek miatt. 
 

A vagyon felhasználása: 
 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

A főbb kiadások az irodabérlet és a rendezvényeken való részvételek 
költségtételei jelentik. 

 
 
 

Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához: 
A kiegészítő melléklet részletesen mutatja be a vagyoni helyzet alakulását, 
kiegészítésként annyit hogy a megnövekedett árbevétel, a szövetség szervezett 
és rendszeres munkájának köszönhetően tőkeerősebbé vált, 2014-ben 5 millió 
Ft-nyi fejlesztési tartalékot képzett jövőbeni beruházásaira. 

 
Költségvetési támogatások felhasználása: 

 
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást nem kapott. 
 

 
Tárgyévi gazdálkodás bemutatása: 

 
A szövetség tagdíjbevételi fedezik a felmerült költségeket, melyek 
rendezvények, konferenciák, szakmai tájékoztató tartásában és szervezésében 
jelenik meg. Legjelentősebb költségtétel az alvállalkozókat is igénylő 
lóalkalmassági vizsgák szakembergárdájának munkadíja. 



 
 

Bevételek: 
 

Pályázati úton elnyert támogatások: 
 
Pályázatot 2014 évben partner szervezetként nyert a szövetség. 
(Lovasturisztikai szolgáltatások fejlesztése a Felső-Bácska Vidékfejlesztési 
Egyesület területén). 
 
 

Tagdíjból és alaptevékenységből származó bevételek 
 
Tagdíj, alkalmassági vizsga árbevétel a tárgyében 12 009 E Ft volt, ebből előző 
évből áthúzódóan 1274 E Ft számszerűsítettünk.  Lovas szolgáltatók 
minősítéséből és egyéb minősítések (Lovas barát település, lovastúra állomás 
pályázati kereteken belül) eredő szolgáltatás 5 334 E FT volt, mely nem egyezik 
meg a szövetség patkós minősítésével, mely minősítést 2014 évben is az 
alkalmassági vizsgák során a tagjainak a tagdíj ellenében külön díjazás nélkül 
elvégzett. 
 
 
 

Közhasznú bevételek: 
 
Tárgyéven csak közhasznú bevétel volt.  
 

Kiadások 
 

Cél szerinti juttatások 
 
A szervezet a tárgyévben adományt, díjakat illetőleg más juttatást nem 
nyújtott. 
 
Vezető tisztségviselő juttatásai: 
 
Az elnök és vezető beosztású tagok 2014 évben díjazásban nem részesültek. 
 
 
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 



 
A tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok 
szerint került elszámolásra, jogszabály biztosította lehetőségével élve a levonási 
hányados számításával, a főkönyvben használt költséghely feltüntetésére 
szolgáló munkaszámok figyelembevételével arányosan számolja el, esetünkben 
arányosítani 2014-ben nem kellett. 
 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
 
A ráfordításait ügyvezetői döntés alapján és az ÁFA tv 123§(3) bekezdés szerint 
arányosítással kell megosztani, így a ráfordításokat árbevétel arányosan és a 
főkönyvben használt költséghely feltüntetésére szolgáló munkaszámok 
figyelembevételével számoljuk el. Esetünkben arányosítás nem történt. 
Arányszámunk 100%. 
 

A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
 
A szervezet a létesítő okiratában meghatározottaknak megfelelően látta el 
tevékenységét, a gazdálkodás eredményességét tekintve új gazdasági politika 
és tevékenységet megkezdését tervezi a jövőben. A 2014 év gazdasági 
tevékenység nyeresége mutatja a javuló tendenciát, a kft 2015 évben nagyobb 
volumenű pályázatok és nagyobb árbevételt jelentő projektek megvalósításán 
dolgozik. 2014 év végén 10 049 E Ft adózott eredménnyel és 14 217 E Ft 
mérlegfőösszeggel zárta. 
 
 
 
Budapest, 2015. április 16. 


