Vízi-Lovas Kárpát-medencei Turisztikai Fejlesztő, Szolgáltató és
Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2021. ÉV
Közhasznú beszámoló

a módosított 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint

(adatok eFt-ban)

A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

3.904

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb támogatás
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
6. Pénzügyi műveletek

0
0
693
0
0
0
3.211
0
0
0

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
C) ÖSSZES BEVÉTEL

0
3.904

1. oldal

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások (adott támogatás)
Pénzügyi műveletek ráfordításai

3.817
2.101
0
1.716
0
0

E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

0

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai

0
0
0
0
0

F) ÖSSZES RÁFORDíTÁS

3.817

G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

87

H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

0

I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

87

J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY

87

Tájékoztató adatok:

(vállalkozói és közhasznú tevékenység együttesen)

A) Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetés
3. Bérjárulékok
B) A szervezet által nyújtott támogatások
- ebből pályázati úton nyújtott támogatások

0.0,0,0,0,0,-

0,0,-

2. oldal

A Közhasznúsági jelentés további részeit az alábbi mellékletek tartalmazzák:
1. sz. melléklet: a cél szerinti juttatások, illetve a kapott támogatásokról szóló
kimutatás
2. sz. melléklet: a vagyon felhasználásáról szóló kimutatás
3. sz. melléklet: a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
4. sz. melléklet: Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

1. sz. melléklet
Kimutatás a kapott támogatásokról és cél szerinti juttatásokról
A Vízi-Lovas Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évben a hazai központi költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatás összege
2.510.781.-Ft mely a halasztott bevételek közé került, mivel 2022. évben kerül
folyósításra. A támogatás összegéből a 2021. évi feloldott összeg 286 ezer Ft ami
jelentkezik támogatási bevételként.
A korábbi években elhatárolt fejlesztési támogatásából a feloldott összeg 407 ezer Ft,
amely szintén a 2021. évi támogatás bevételként szerepel.

2. sz. melléklet
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegének Forrás oldala:
(adatok eFt-ban)

D. Saját tőke
I. Induló tőke
Jegyzett tőke változás
Jegyzett,de még be nem fizetett tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény közhaszn.tevék.-ből
VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tevék.-ből

E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen:

2020. év
8631
3000
0
0
5.484
0
0
147
0
0
0
0
0
0
451

2021. év
8.718
3.000
0
0
5.631
0
0
87
0
0
0
0
0
29
2268

9.082

11.015
3. oldal

Az összes ráfordítás 3.817.000,- Ft, amely: anyagjellegű ráfordításból és
értékcsökkenési leírásból áll.
2021. december 31-én az összes kötelezettség 29.000.-Ft.
A 8.718.000,- Ft-os Saját tőkén belül elkülönítetten tartjuk nyilván az
alábbiakat:
Alaptőke
3.000.000,- Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
0,Tőkeváltozás
5.631.000,Tőketartalék
0,Lekötött tartalék 2021. december 31-én
0,Tárgyévi eredmény 2021. december 31-én
87.000,-

Céltartalékok
Céltartalékot 2021. évben nem képeztünk.

Passzív időbeli elhatárolás
2021. évben Passzív időbeli elhatárolás volt a kapott fejlesztési támogatásból a
következő évekre elhatárolt összege miatt 2.268.358,- Ft.
3. sz. melléklet
Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról

A Vízi-Lovas Közhasznú Nonprofit Kft-nél háromtagú felügyelő bizottság
működik.
A felügyelő bizottság tagjai, valamint a Kft. ügyvezetője díjazást nem kap a
Társaságtól.

4. oldal

4. sz. melléklet
Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A kft tovább üzemelteti a http://oktatas-nograd.hu portált. Ezen kívül egy, az
okos közösségek témakörében új portált indítottunk, a https://itasmartcommunities.hu/ címen.
Ennek keretei között a közösségi intelligencia alkalmazások kutatás átlépett a
megvalósítás fázisába és elkezdődött a képernyő videók elkészítése a
kidolgozott tematikának megfelelő bontásban és tartalommal. Ezek feltöltése az
előbb említett portálra ebben az évben várható
A természetturisztikai tudásbázis fejlesztésének következő állomásaként a kft
együttműködik a Tisza-tó ökoturizmusáért Egyesülettel és a kft vezetésével
elkezdődött a Tisza-tó természetturisztikai, ökológiai feltérképzése, amely a
tudásbázis információtartalmát hivatott megalapozni. Ezzel kapcsolatban a kft
az egyesülettel tervez egy pályázatot konzorciumban beadni.
A kft. két tulajdonosa a Hortobágyi Nemzeti Park által szervezett vizi-túra
vezetői tanfolyamon vett részt, ezzel is szélesítve és mélyítve ide vágó
ismereteiket.
Rendszeresen szerveztünk ökotúrákat a Tisza-tavon azzal a céllal, hogy minél
többen ismerjék meg a tó természeti értékeit.
Tovább dolgozunk a social media stratégiánk fejlesztésén, eredményeink minél
szélesebb körben való publikálása érdekében.
Újabb LEADER pályázatot adtunk be a vízi turizmus, természetturizmus
palettájának szélesítése érdekében.
Salgótarján, 2022.04.22.

..............................................
ügyvezető

5. oldal

