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Lovas, 2012-05-30.

A Lovas Jövőjéért Egyesületet 2009. év augusztusában a Veszprém megyei Bíróság
közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.
évi CLVI. Tv. 19. § alapján az alábbi közhasznúsági jelentést terjesztem elõ:

.

1.) Számviteli beszámoló:

535.034

Tagdíj, bevétel, támogatások
(pályázat, önkormányzat, bank,
stb.)

Alaptevékenység költségei,
kiadásai:

838.350

Anyagköltség (rendezvényekhez
anyagok, irodaszer), könyvelés,
fénymásolás, bankköltségek,
Lovasi Napok támogatása,
iparűzési adó, stb.

Pénzeszközök állománya 2011.
december 31-én

488.363

Befektetési jegy: 217.979
Bankszámlán: 231.619
Házipénztár: 38.765

-303.316

Összes bevétel: 535.034
Összes költség, kiadás: 838.350

Alaptevékenység bevételei:

Eredmény (összes bevétel összes költség, kiadás)
Fizetendő társasági adó

3.000

Pénzeszközök összesen

488.363

2010. december 31-én az Egyesület saját tőkéje 791.379 Ft. Mérleg szerinti eredmény
2011. december 31-én -306.316 Ft. Saját tőke 2011. december 31-én 488.363 Ft, amely
az alábbiakból tevődik össze: befektetési jegy 217.979 + pénztár 38.765 Ft +
bankszámla 231.619 Ft. Társasági adó kötelezettségünk (3.000 Ft) és iparűzési adó
kötelezettségünk (300 Ft).
A 224/2000 Korm.rendelet szerinti beszámolót mellékelten csatolom.

2.) Költségvetési támogatások felhasználása:
Egyesületünk közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült, az egyéb
támogatások az 5.) pontban kerülnek részletezésre.

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az Egyesület az alábbi vagyontárgyakkal rendelkezik: 3 fényfűzér, 2 db mobiltelefon,
2 db társasjáték, 6 db hullahopp karika.

4.) Cél szerinti juttatások kimutatása:
Magánszemélyt vagy gazdasági társaságot cél szerinti juttatásban nem részesítettünk.

5.) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke:


Lovas Község Önkormányzatától: A 2011-es évben az Önkormányzattól 80.000
Ft pénzbeli juttatást kaptunk, mellyel a 2012. áprilisi Testületi ülésen az
Önkormányzat felé elszámoltunk. A beszámolót a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.



NCA Közép-Dunántúli Regionális Kollégiumának működési célú pályázata:
Megvalósítás időszaka: 2011. június 1 – október 31. Elnyert összeg: 68.000 Ft,
2011. októberében elszámolva.



2012-től fogadhatunk adó 1%-ot, a Lovasi Hírekben minden hónapban megjelent
az adószámunk.

A támogatásokat az Egyesület az Alapszabályban foglalt célok megvalósítására használta
és használja fel.

6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
illetve összege:
Tisztségviselők társadalmi munkában végezték munkájukat. Munkabért, költségtérítést
részükre nem számoltunk el. Természetbeni juttatásban nem részesültek. Minden
felmerülõ költségüket térítésmentesen adták az Egyesület részére.

7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Egyesületünket a öt tagú Elnökség irányítja. Tagjaink száma 35 fő, akik zöme lovasi
lakos. Az Ellenõrzõ Bizottság az Elnökség üléseire mindig meghívást kapott, munkánkat
figyelemmel kísérte.
 Az egyesület tevékenysége nyilvános, az általa nyújtott szolgáltatások közösségi
célokat szolgálnak. A keletkezett eredményt nem osztotta fel, azt a közhasznú
célok megvalósítása érdekében használja fel.
 Az egyesület politikai tevékenységet nem folytatott, pártoktól függetlenül
mûködött, tõlük anyagi támogatást nem kapott, nem fogadott el.
Programjaink jellegük szerint:



közösségépítõ (játszóházak, társadalmi munka, farsang, sport)
kulturális- ismeretterjesztõ (elõadások, vendégművészek)



település fejlesztés (virágosítás, felújítás)

körbe sorolhatók.
Programjaink nyitottak, az egész faluközösség számára hozzáférhetõek.

Programlista 2011
Dátum

Program

Rendező

február 12.

Farsang

Lovas Jövőjéért Egyesület

Húsvéti játszóház,
tojáskereső verseny,
nyuszisimogató

Lovas Jövőjéért Egyesület

Virágosítás

Önkormányzat, Malomvölgy
Nyugdíjas Klub, Lovas Jövőjéért
Egyesület

Lovasi Napok

Önkormányzat, az egyesület
tagjainak segítségével

július 3.

Mindenki Piknikje

Lovas Jövőjéért Egyesület

október 1.

I. Szüreti Fesztivál

Önkormányzat, az egyesület
tagjainak segítségével

november 11.

Márton nap

Önkormányzat, az egyesület
tagjainak segítségével

december 10.

Délelőtt karácsonyi kézműves
foglalkozás

Lovas Jövőjéért Egyesület és
önkéntesek

december 10.

Karácsonyi jótékonysági és
biovásár

Lovas Jövőjéért Egyesület és
önkéntesek

április 23.

május 9.

július 1-2.

Kérem a Közgyûlést, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék.
Lovas, 2012. május 30.
Hull Zita
Elnök
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Lovas Jövőjéért Egyesület közgyűlése 2012. május
30–ai ülésén elfogadta.

