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EQUEST SPORT KÖZHASZNÚ ALAPÍTV ÁNY

Közhasznúsági jelentés, kiegészítő szöveges meUéklete
2010.év

A 2006. március hóban kelt Alapító Okirat szerint létrejött alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság 2006. június
13-án 1316 sorszám alatt közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.

Alapító: Deli Zoltán 1132 Budapest, Kresz Géza u. 36.

Alapítvány székhelye: 6781 Domaszék, Tanya 155.

Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, melynek létszáma három fő.

A Kuratórium elnöke és az Alapítvány képviselője: Szekeres Ágota

A Kuratórium tagjai: Forró Csaba és Tóbiásné Kőrffy Andrea.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének célja a lovassport tevékenység fejlesztése, ennek érdekében lovas
képzések szervezése, versenyek lebonyolítása, szabadidős lovassport szervezése. Sportlótenyésztés támogatása.

Az Alapítvány egyszeres könyvviteli szabályok alapján készült .Közhasznú alapítványok egyszerűsített
beszámolójában" számol el a 2010. évről, az alábbiak szerint:

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem végzett az év során. Áfa körbe nem tartozott.

Bevétele 25.137 ezer Ft, (helyi önkormányzattói 200 ezer forint, pályázati úton elnyert támogatás, pályázati
összeg - megkapott része -: 17.143 ezer forint, támogatásból 6.460 ezer Ft., a közhasznúsági célnak megfelelő
tevékenységból 1.212 ezer Ft, az adó 1 százalékos támogatásából 122 ezer forintot kaptunk).

A céloknak megfelelő kiadások összege 19.405 ezer Ft volt. (ebből: a lovardára költött összeg 17.143 ezer forint,
amely elszámolható volt). A lovarda aktiválási értéke: 27.691.068 forint.

Pénzeszközök év végén 76 ezer Ft.

Vagyon szerkezet alakulása: ezer Ft-ban

2009.év 2010.év
növekedés csökkenés növekedés csökkenés

Induló tőke 55 687

Tárgyévi pénzügyi eredmény 632 5.732

Saját tőke dec. 31.-én 687 6.419

Az Alapítvány képviseletéért Szekeres Ágota - megbízási díj címén - bruttó 42 ezer Ft-ot kapott.

Az Alapítvány cél szerinti juttatásban sem magánszemélyt, sem jogi személyt nem részesített.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénza1apból támogatásban nem részesült. Helyi
önkorrnányzattól 200 ezer Ft támogatást kapott.
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Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

Az Alapítvány főbb közhasznú tevékenysége a lovas-tömegsport és minőségi lovassport tevékenységek
fejlesztése, támogatása, sportolási lehetőségek biztosítása. Lovassportágak versenyeinek szervezése,
lebonyolítása. A lovassportok szélesebb körű elterjedésének érdekében edzőtáborok szervezése, tartása, az ehhez
szükséges költségek biztosítása.
Az Alapítvány 2010 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, az Alapítói Okiratban meghatározott
céloknak megfelelő tevékenységet folytatott.

Az Alapítvány 2010. évben l%-os támogatást kapott magánszemélyektől 122 E Forint összegben, ezzel is
segítve munkánkat.
Az Alapítvány ÚMVP Ill. keretében pályázati támogatást nyert el a fedeles lovarda megépítésének 1. ütemének
egy részére. Az építkezés közbeszerzést követően 2010. évben megtörtént. Mivel a támogatás utófinanszírozású,
ezért a Pillér Takarékszövetkezettől kedvezményes, rövid lejáratú hitelt vettünk fel. Hogy ne csak a pályázatban
elnyert épületrész készülhessen el, nagy összegű tartós adományt kaptunk egy támogatónktól.
A pályázati támogatással 2010 évben 94%-al tudtunk elszámolni, és mivel mindent rendben találtak, így a
támogatási összeg 80%-át az Alapítvány megkapta, amit azonnal a hitel törlesztésére fordítottunk.
Tovább folytatódott a Szegedi Tudomány Egyetem Fizioterápiás Tanszék hallgatóinak oktatása, valamint
megkezdődhetett a téli lovagoltatás a fedett lovardában.
2010-ben ismét nagy sikerű rendezvényeket tartottunk: 2 díjugrató kurzust, horsemanship továbbképzést, és
díjugrató megyei fordulót, valamint az elkészült fedett lovardában helyet adtunk a Baktói Lovasklub
szervezésében megtartott Mikulás Kupa Gyermek Ügyességi versenynek.

Domaszék,2011-03-24
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