
Adószám: 184]0233-l.0ő
Törvényszék; 06 Szegedi Törvónyszék
Bejegyzőhatározat száma: 60 PK 155 12002/3,

|{yilvántartási szám: 1125

Jőr t]ton-Lóháton Alapítvány

6600 Szentes,Zrínyu2a

Eves beszámoló''A'' eredménvkimutatása

(tisszkiiltség elj árással)

Beszámolási időszak: 20t3, ianuaÍ 01. .2013. december 3i.

Szentes, 2014. április 30.

.ró Úton - Lóháttil
Alapítvány

6600 Szentes, Zr|nyi u' 2Ü.
Adószám: 18470233.4 -:\c

ló Úton . |.óbátsln
eJapí9yány

6600 Szeniesl Írihii u. zo.
AdTszám: 1 8470233-1.06

A gazdálkodó
képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálatta1 rrincsenek a1átámasztva.
A szetvezet vállalkozási tevékenysóget nenr folytat.

[EsBo programl



Jó írton-Ló háton Alapítvárry

Atlószám: 18470233-1.0ó
Bcjegyző lratározat szátna: ó0 PK 155 l2()O2l3

Nr'ilvírrtrrrtrisi sziinr: 06l l

0lclai

Éves beszánioló''A'' ererlmé}iYkiilltltlttá:jn
Besziitllolási időszal<: 20 l3. janLrár 01. - 2013' clecember 3i

10001-ruF

Belfö1cli értékesítés nettó ár.bevéte]e

Exportértékesítés rrettó ár.ber'éte]c

Értélresítés nettó árbevétele (0l+02. sor)

Saj át ternelésű l<észietek állonráll yváitozása

Saj át e lőál l ítás[r eszközöl< aktivir I t ér.téke

TT Alrtivrilt s aj át te} j esítrnények ér iélre (r-03.l''0.{. s ill.)

1I{.

i I11 II]. sorbó1: visszaírt értékvesztes

s83 i

- -:;-
u_l

I r ss,. 

- 

:":-

i _301

éb bevételek

0_5 Anyagköltség

UO Igénybevett szo1gá1tatások ér.tóke

01 Egyúb :zolgíhlriások ér'Lélie

08. 'El.rdott á r.Lr]< beszer.zési ct.telle

E1adott (közvetíiett) szo1gá1tatásclk ér-téke

A n y a g i el le g ii r ri ío r cl ít á s ok ( 0 5 - 0 9' s ri r oli)

Bér.kö1tsóg

Szerr-rél;lijelle ű egyéb ltifizetésel<

Bérjáltúékolc

Személyi jellegii rá forclításolt (10-12. soroli)

É rtélrcs ö lrlrenési leír írs

Egyéb ráfordítások

V1I. sorból: et'lekvesztcs

Üznn,tI ( ÜZ LEr|) T EvÉ KEN Y s ÉG alr.ii Ü j\'i E N Y ij
V-Vl-VIL sor

Ifupott fiáró) osztalék és l.észeseclés

13. sorbó1: kaposo1t r,á11a1icozástól kapott

Riszesedések értékesítésérrek ár fblyamnyet.esóge

14. sorbó1: kapcsolt vái1a1kozástó1 lcapott

B e t-ektetett p énzr-igyi e s zkö zök k a nlata i, ár'i.o lyam nyere s é g e

1 5. sorbó1: kapcso1t vá1la1kozástiii kapot1

Egyéb kapott fiáró) kamatok és kamaijeJlegii bevételek

i6. sor.ból: kapcsolt vá11a1kozástó1 kapot|

Pérrztigyi mŰlveletel< egyéb bevételei

1 7' sorbó1: ér.tékelési ktilönbözel

Pénziigyi mííveletelr bevételei (i3-17' soroli)

Befektetett pérzti gyl eszközök ár-|o lyarrrve sztese ge

18. solbó1: kapcso1t váilalkozilsnirk adot1

A közzétett acjatok kÖtlyr'i'rzsg/rlattal lrirr.;se tlcl1. ..iiilinlaSZt\ a.

A szer.r'ezet vá1lal1rozá si ter,élie Ll )''s ó get iic l r.l i d l 
1,' 

ia t.

____ 0 
I

i Előző év

[EsBo prtt-u.t rrrtj



Jó úton-Lóháton Alapítvárry

Atlószárn: 18470233-l.0íl
Bejegyző lratlirozat szárrra: ó0 Pl( 155 /2ao2l3'
\yilr'ántartási szám: 06l l

Éves beszáinoló '1Al' ereelrnéir5,ftimiltatiisl.. (összliöitség eljárássa|)
Beszámolási időszal<: 2013. jariuár 01. - 2013. decenrbet 31.

Oldal: 2

21 ' sor.ból: ér.tékelési 1cii1öribözet

Pénzii gyi m iiveI etel< t.áÍbrdítása i (1 8+ 1 9+-20+2 1. sor)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (\/tlI-!X. sor)

ic. SZoKÁSoS VÁLLA LKoZÁS I EIi.ED M ÉNY (+.Ar-- i}. so r.) _ 71'3l 3 .192

Rendlríviili bevételek

XI. Rend lrívtili r áÍbrdításoli U

E. 3{921

XII. Ád ó fizetési lrtitel ezetts éÍl

ADoZoTT ERLDMÉNY (+-|l'Xl|. sor.) 3 J92

Eredmérrytalta1ék igénybevéte1e oszta1ékra, t.észesedésle

Jóváhagyott oszta1ék, r-észeseciés

kö zzéte1t a c1n t olc körryr' vizs gir1a tta ] nr lrc s ellc.li l ] átá lrla sztr,a'
A szervezet válla11rozá si 1cvé1lelrys.1 gct l't.nl Lb 1 1.tat.

]OOOLIUF E1őző év

Fizeten cl ő kamatok és karntrt.i e l 1 e gii rá ford ítás o Li

l 9' sor.hóI. liflrrcsoll vá]lll]tozásrrlrk adotL

Reszesedé.'e'la j'.1{']16n11í'.^|, l..'.I'l..1 ,.l''l' ;'.I il . ..sztc]ScN. UOIII\L/L

0

q

0

Pénziigyi mÍiveletek egyéb rtiford ításai

RENDIdVÜLI EREDMÉNY (X-X|. sor)

ADŐZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-{+-D. sor)

MÉlt.LEG SZERtl\Ti EREDMÉNY (+-F+22.?3' sor) 713 31921

IEsBo progranrl



Adószám:
Törvényszék:
Bej egyző határ ozat száma:
Nvilvántartási szám:

18470233-1-06
06 Szegedi Törvónyszók
60 PI( i5s /200213.
11.25

Jó Úton.Lóháton Atapítvány

ó600 Szentes, Zrinyi u. 20.

Közhasznúsági melléklet

2073

.ró Úton - r.óháton
áIapíttány

6600 Szentes, Zrínyi u' 20'
Adószám: 1 847o233-1.a6

,-r)k3rLlCl nt

f EsBo plogram]



-t-

1. T á! gyévb en vé gzett alapcél szerinti tpr'élrefi vg ó g gF b qrii t'tatása

Egészségmegőrzés, betegségrr'regelőzés, gyógyító-, egészségL15't r.e1rabi]itácitis te vékenység

2. l{iizhasznú tevékenysége\ bernut.atás*

2.Í. E gészs é gnr e gő r zés, egészs é gti gyi r eir ab ilitác i ó

I(ö7'1rag7n!1!-e. l' q {
Köz1rasznír tevélrenység1rez kapcsolódó köz|eladat' l Iiépesség1-e.]lcsztés' l.elhabíIitációs l'bglal1<tlzta1as.

iosszabá1vhe1v:

I(ö1|agpí1te-y9Ji9-ny9'ég"'cé-19'sop-o-ltj3...

KÖzhasznÚt tevékenységbő l részesii lők 1étszána

I{özlraszrrú tevékenysóg főlrb eredményei

I-Iá|1i111;' o9 h e tye 
1 
ii c 1o129$ok

tseilleretterl esztes

3. I{özh asznú tevé kenYs {ág ér ü ekébqn fqih a9 z

Megnevezés (i 000l-iUF) V;Lgyonelenr
érté]<e

|<!rirrrtatása

Felhasználás célja

SzJA 
] 
79- árrak köz9é1i1 f9|ha91ná1á.;1

He1yi önkormányzatok és szervei

A<

i5o
n

-^;,tv3

4. Cél. szeri+ti irrÍtatások kimtitatása

Mel,nevezés ( l000l'l UF)

A szer.vezet a tárgyévben alaptevékenység keretében ac1onrányt nerrl llyit]toi|

Osszesen:

5. Yezető tisztsógviselőknelr nt,iritott i tittatás

Nrncs aclat megaclva.

6. Közh asznú i o eáuás .rye gállai]ítás áb qa sziilqs qgep. |lÍ iltl lti! atql{

Alapadatok ( 1000FlUF)

C' A szerrrélyi jöveclelemac1ó neghatározott részónek az adőző r.elrcie1kczése

szerinti fe11raszná1ásár.ól szóló 1996. éví CXXu. trr,. allLpjárr atLrtlrlt osszeg

Tárgyev

,1 <

Közhaszl Ít sá gi lrlc.l lél'let
lLsLSo plognLrrrl

35 1;1n.rr - Lóháton 
!,! , i ., .J. l.. ' ' .;jT, / :

AlaP!L'-ii:i" l/\--'<* [ \t C^ I L 9

Tjj.?áil.Íilzá';Ji:: :.

Jó útorr-Lólrátort Alapítvárly
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

D . I{özszoleáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Errrópai Unió strLrktrrrális alapjaibói, illetve a I(ohéziós Alapból nyti.1tott

!íl}9.g-i1á"9

G. Korrigált árbevétei [B-(C+D+E+F)]

I{' o.:"*::. .*{g:.$il$ (I1*aí.:)

ebbol:

I' Személyi jeliegű kiadás

L. A szervezet munkájában közremiikÖdő közérdekii onkóntes tevékenységet
végző személyekszáma (a közérdekii önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVil. fuv..nek megfelelően) (fő)

7. E rőfg rrás:ellátgtts 4e -és Társad.pl$i. tám g gptgÍts 
1{ 

g mutaÍgi

0

0

0

5 049

r sBl

914

;ö;
3 492

qi9
ÁaÁ

114- /t)

MilÍató teJjesítése
Igen Nern

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+82)12 > 1.A00.000,-Ft]

Ectv, 32,par.(4) b) lI(1+I(2 >:01

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+CZ)l(GI+G2) >:0,02]

.F9l.]-. ] 
2.p-u.-''. g) b) tÍ{ l+la(H ] 

*T'?) 
.^-: 9. l ] .. .

EcÍv.32.par,(5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

X
X
X

2 839

2 119

o:55

o:03

o:45

5

kÁ^';.L ! 
"fu 

L4

t<r;.iÉ{{*ni+,n 1{gi m e l l é k l e1

[EsBo program]
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6600 Szentes,ZnnYiu20

Adószám:
Törvényszék:
Bej egyző határ ozat száma :

Nyilvántartási szám:

1847An3-r-06
06 Szegedi Törvónyszék
60 PK 15s 20a213.
r125

Jó Úton.Lóháton Alapítván

Éves beszámoló rnértege . ''A''

A mérleg fordulónapja; 2013. december 31.

Szentes, 2014. április 30,

aó Úbn. Ióháton
AIapítránv

6j0o Szentes, zriníi u' 2o./{ooszam: 1 g4l 0233_1 _06

P.h.

A, közzétett aclatok könywizsgálattal nincsenek alátámaszfu a,

A szstv ezetvá1lalkozási tevékenys é get nem folytat'

wJ-bJ r{.\l
A gazdálkodó
képviselóje

[EsBo progranr]



Jó írton-Lólráton Alapítvárry

At.lószám: 18470233-l.()Ó
Bejegyző határozat száma: ó0 PK 155 /2002/3.

Nyilr,rintartási sz:inr: 06l l
El,es beszárnoló mérlege - ''Á''

A mér1eg fordr-r1ónapja : 201L3. decenrber. 3 1.

Oldal:

l(-)()OHUF

II.Tárgyi eszlrözök (11-17. sorok)

] Trrrós r.észeserlás l<irrcSolt vá[irlkozli.blrr

2. Tartósarr adott iiölcsön kapcso1t vá1lalkozásban

Tartós lritelviszol'tyt megtestesítő értél<papít

Befektetett pérrziigyi eszközök ér.tók1re1yesbítése

3. Növendék-,hízó- és egyéb á11atok

4. I(észtermékek

5. Arr,rk

6. I(észlete|<r.e adolt elöiegel'

ELőző év
-f tilgl's1

0

0

(/

{J:

t26

0

0

0l

A kizzétett adatok könyvvizs gá1atta1 nir.rcsetle1i a1á |ár-ntrsztva.

A szervezet vá1lalkozási ter,éker:rysóget rrenr lbiytat.

EsZKoZoK (alitíváIi)

A. BeÍ'elrtetett eszl<özö|< (02-l0+1B'sor)

I. Immateriális iavalr (03-09. sorok)

1. A1apítás-átszervezés aktivá1t értéke q

I
0

) |( ísér.leri f.'ileszrés r]<Ljvált érté|ie

3, Vagyoni értékíí jogol<

4. Szellemi terrrrékek
- ;\ 1). uzletl vagy cegerreK

6. Immateriá1is javakra adott előlegek

7. Inrmater.iális j avak értéklre1yesbítése

1. Ingatialrol< és ii kapcsolódó vagyoni ér.téliű jogok

2. Műrszaki berendezések, gépek, jármíivek

3. Egyéb berendezésel<' felszerelések, járrniivel<

4. Tenyészá1latok

5. Beruházások, fe1iqítások

T. BerLrházásol<ra adott elóIegel<

7 . 
-| árgyi eszközök értélc1re1yesbítóse

III.BeÍ.ektetett p énzügyi eszközöl< {Í9.z 6. so roli)

{ rft\/pla Ír|.I^c r.rc7écp^.S

4. Tartósan aclott kö1csön egyéb részesedési viszonybarr itlló
vál1alkozásban

5. Egyób tartósan aclott kö1csön

8. B efektetett pénziigyi e sz1cözök értókelési ktilörrbözete

B. Forgóeszliöztiir (28+35+43+49. sor)

l. |(észlcte|< (29-34. soro|<)

1. Anyagok

2. Befejezet1en ternelés és fé1kész ierméicek

[EsBo progniml



Jó úton-Lóháton Alapítvány

Aclószánr: l 8470233-1-()6
Bejegyző |latározat sz1lnra: ó0 PK 155 l2002l3'
N-vitvántartási szám: 06l l

Eves beszánloló nrérlegc. ''i\,'
A rrrérieg forclr"úónapja: 2013. clecembel ]1.

It)i)OHUF

3. I(övetelések egyéb részesedési
szemben

viszor-ryban lévő vál1al]<ozássa1

4' Vá1tókövete1ések

III'Értékpapírolr (44-48. sorok)

1 . Részesedés kapcso1t vá1lal1cozrisban

2. F,gyéb része seilés

t4l

49.

4. Forgatási célú hitelviszonyt negtestesítő értéii1lapír.ol'

.A). L |te|(prpll.ol( el'Íel(e iesl l(tl lotiDoZeÍe

[V. Pénzeszközök (50.51. sorolQ

1. Pónztár, cse1diek

2. Bankbetétek

<) C. Alrtív időbeli elhatáro|áso|r (53-55. sorok)

1. Bevételek a]cív időbeli elhatárolása

2. Költsések. rá|ordítások alctív időbeli elhatár.olása

3. I]alasztott ráfordítások

ESZKoZOK (At(TIvÁI() ossznssN

A közzétett adatok könyvvizsgá1attal nincseneli a1átirmasztva

A szer.vezet vál1alkozási tevékenységet r.renr 1oIyIut.

Oldal:

Előző év i-árgyév 
i

3 857492

146

346

II. Követelés eI< (3 6.42, sorolr)

1. Követelésel< áruszállításból és szolgáltatásokból (vevői<)

2. I(övete1ések kapcso1t vá1la1kozássai szembetr

5. Egyéb követe1ések

6. I(övete1ések ér.tékelósi ktilÖnbözete

7 ' SzárnazéI<os rigyletek pozrtív eLteke1ési l<iiLönbözete

l Saiár r.és7Vé]lVel( sriát iizletr.észel<

IEsBo prorlam]



01dalJó írton-Lóháton Alapítvány

.\tlószánr: 1 8470233.1 -()ó

Bejegyző határozat szítnil: 60 Pl( 155 l2002l3'

Nyitr'ántaI.tási szánr: 06l l
Eves beszárnoló rnér}ege . ''i\'''

A tlér1eg a: 1013. cle cenrber -l l

10001-1uF

FoRRÁSoK ( ívríii)

D. Sajírt től<e (58+60+ó 1 +62+6{!1||1].;91)

taJ. I' Jegyzett tőlte

59 58. sorból: visszar'ásárolt trr1ajdonr részeseclés nér.értéken

60. tI. Jegyzett, de rirég b. ry. j'".tgttlolÍ 
Q"

II}.Tőliet..rrta ló|i

I62. IY. Erednrén}'tartalék

ó3. V. Lekötött tartalék

VI' Értélrelési tartalélt (65-66. sorol<)

l. Ertélr1re1yesbítés értékelósi tarialéka

2. Valós ér.tékelés értékelési tarta]óka

67.

68.

VII.N,Iérlee szerinti erctlnrény

E. CéltartalélioIr (69-71. soroli)

1' Céltar.talék a vár1rató kötelezettségekle

2. Céltartalék a.jövőbeni köl1ségekre

3. Egyéb cé1tartaiék

72. F. l(öteIezettségelr (73+77+8ó.sOr)

I. Hátr asorolt lrijtelezetts ége|< (7 4.7 6, s orok)

11 l . Hátr.asoroit köte1ezettsógek kapcsolt vál] al1rozás sal szc nlbel.t

2. Hátr.asorolt ktte lezettsógel< eg),éb részeseclési v iszon1,' ban l ét'ti

vá11alkozássa1 szenben

3. Hátr:asol.olt köteleze egyéb gazdálkoc1óval szerlrbeir

II. }Iosszir lei :iratir lrötelezettségel< (78.85.soroi<)

78. i. Flosszir 1ejáratr.a kapott kolcsölrtk

79 2. AtváItoztathirtó és átváItozo kötvénycl<

3. Tartozások kötvénykibocsátásbói

4. Ber-Lrlrázási és fejlesztési hitelek

I
8

?
_) 6. Tar'tós kötelezettségek kapcsolt r,iri1aikozirssiri szenrbe Lr

5. Jjgyéb lrosszir 1ejáratir hitelek

7. Tzrrtós kotelezettsége L< egyéb részesedési viszolrybal.r 1év(i

r,ái1alkozássai szenrben

85 8. E gyéb 1rosszír ie.j áratLr lröte1ezetts é gel<

86. fil'R.övitl lejáratir kötelezettségel< (87. és 89*97.sorolr)

87 1" Rövicl lejálattr kölcsönök

8E E7. solból: az i\tyáItozt.|t1rató és átr,1iltozó kotr'ények

2. Rövic1 lejáratÍr hitelek

-f

A liozzétett aclatok kö rryr'vizs gá 1atta1 nitrc se treii a l á tá ln lr sztr.a

A szervezet vá1la1kozási tevélcerrységcL rre il iolytat.

tll
I

U

---]

--+__ 0_1

0

l

l,-

89.

[Estso progranrl



Jó úton.Lóháton Alapítvány Oldal: 4

Adószám: 184'70233-1-06
Bejegyzőhatározat száma: 60 PI( 155 12002/3,

Nyilvárrtartási szám: 06/ /

Eves beszámoló mérlege - ''Á',
A mórleg fordrúónapja 2013. december 31'

lOOOHUF EIozó év Tárgyév

90. 3. Vevőktől kapott előlegek 0 0

91 4, I{Óte\ezetis é ge1c ár.uszál1ításbó1 és szo19áltatásb ó 1 (szálIítók) 0 0

92 5. Váitótartozások 0 0

93. 6' Rövid 1ejáratLr kötelezettségek kapcso1t vá1lalkozássa1 szemben \.1 0

94. 7' Rövid 1ejáratir kötelezettségek egyéb részeseclési viszonyban lévő
vá1la1kozással szemben U 0

95. 8. Egyéb rövid lejáratrr kötelezettségek ') 0

96. 9. I(Ötelezettséeek értéke1ésr 1c|i1önbözete 0 0

91. | 0, Szárnazéko s tigyletek ne gatív értéke1és i kri1önb özete 0 0

98. G. Passzív időbeli elhatárolások (99-l0Í' sot.ol<) 0 0

99. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0

1 00. 2. I{Ö1tsógek, ráforclítások passzív id őbeIi elhatároiása 0

101 3. Halasztott bevételek n 0

r02. FoRRAsol( ( PASSZl VÁtq osszesnli 498 3 987

A \<őzzétett adatok kÖnyvvízsgálattal nincsenek a1átámasztva'

A szeryezet vá11a1kozási tevékenységet nem fo1ytat 
tEsBo progranr]


