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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2013. évi beszámolóhoz
I. Az egyesület ismertetése
Az egyesület 2008-ban alakult, a Fővárosi Törvényszék 60497/2008.3 határozata
alapján 13037/2009 megyei és 1893/2008 országos nyilvántartási számmal 2008. július
25-én vette nyilvántartásba.
Képviseletre jogosultak:
Csabuda Eszter (2643 Diósjenő, Szabadság út 110.)
Dr. Karlócai Kristóf András (2094 Nagykovácsi, Gyöngyvirág út 5.)
Az egyesület célja:
A

pulmonalis

hypertoniában

szenvedő

betegek

érdekképviselete,

számukra

felvilágosítás nyújtása, szociális és egészségügyi ellátásukhoz segítség adása, a
betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése, a betegség kutatásához történő
támogatás-nyújtás.
II. A számviteli politika fő vonásai
Az egyesület egyszerűsített beszámolót készít a Visual Apolló könyvelő program
alkalmazásával. A beszámolóban foglalt adatok természetüktől függően egyeznek, és
összhangban állnak a
főkönyvi számlák,
főkönyvi kivonatok,
mérleg,
eredmény-kimutatás,
adóbevallások adataival.
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A beszámoló készítését április 30. napjában határoztuk meg.
Az egyesület a számviteli politikájában rögzítette, hogy
a gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzá
kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza,
a számlarendjében csak a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza,
az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvétellel történik,
az amortizáció elszámolását meghatározott leírási kulcsokkal végzi.
Az értékhatár alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket - beszerzéskor egy
összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el.
A terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására az eszközök selejtezésekor,
megrongálódásakor, megsemmisülésekor, illetve hiány esetében kerül sor.
Mérlegtételek értékelése, főbb sorain bekövetkezett változások:
Eszközök
tárgyi eszközök:

0 eFt

követelések:

0 eFt

pénzeszközök:
aktív időbeli elhatárolás:

3.840 eFt
94 eFt

Források
saját tőke:

3.770 eFt

tőkeváltozás/eredmény:

3.744 eFt

tárgyévi eredmény alaptevékenységből:

26 eFt

rövid lejáratú kötelezettségek:

0 eFt

passzív időbeli elhatárolások:

164 eFt
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III. Az egyesületi tevékenység eredményének értékelése
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az eredménykimutatás összköltség
eljárással készült, mely az alábbi adatokat tartalmazza:

2012

2013

Értékesítés nettó árbevétele

0

0

Aktivált saját teljesítmények

0

0

7.831

5.751

alapítói támogatás

279

130

központi költségvetési támogatás

732

241

egyéb támogatás

6.820

5.380

Pénzügyi műveletek bevételei

87

73

Rendkívüli bevételek

0

0

Tagdíjak

92

106

8.010

5.930

0

0

Anyagjellegű ráfordítások

4.279

4.889

Személyi jellegű ráfordítások

1.910

810

Értékcsökkenési leírás

0

0

Egyéb ráfordítások

2

1

Pénzügyi műveletek ráfordításai

89

75

Rendkívüli ráfordítás

0

0

Összes ráfordítás

6.280

5.904

Adózás előtti eredmény

1.730

26

Adófizetési kötelezettség

0

0

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0

0

1.730

26

Egyéb bevételek

Egyesületi tevékenység bevétele
Vállalkozási tevékenység bevétele

Tárgyévi egyesületi eredmény
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IV. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
A mérleg főösszege, az eszközök és források azonosan 2013. december 31-én 3.934 eFt.
Pénzügyi helyzet
________________________________________________________2013__________
Forgóeszközök aránya =
Tőke ellátottság =

forgóeszközök
mérleg főösszege

3.840
× 100 =98 %
3.934

saját tőke
összes eszköz

3.770
×100 = 96%
3.934

Tárgyi eszközök
e Ft-ban
Bruttó érték

Nyitó

Beszerzés

Kivezetés

Záró

Termelést szolgáló berendezések

0

0

Számítástechnikai eszközök

0

0

Összesen

0

0

e Ft-ban
Értékcsökkenés

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró

Termelést szolgáló berendezések

0

0

Számítástechnikai eszközök

0

0

Összesen

0

0

V. Tájékoztató kiegészítések
Az egyesület 2013. évben munkavállalót nem foglalkoztatott.
A személyi jellegű ráfordításai megbízási díjakból és egyszeri kiküldetésből erednek.
A tisztségviselő tiszteletdíjban, illetve egyéb juttatásban nem részesült.
A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása
támogatásonként.
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Az egyesület 2013. évben az alábbi támogatásokat kapta:
1/ Más gazdálkodótól kapott támogatás:

5.380 eFt

2/ Magánszemélyektől kapott támogatás:

130 eFt

3/ Központi forrásból kapott támogatás:

241 eFt.

Az Egyesület a kapott támogatásokat tájékoztató és figyelemfelhívó rendezvényekre
használta fel, melyen a betegtársak, a lehetséges érintettek, illetve orvosok voltak jelen.
A rendezvények nyitottak voltak, mindenki számára hozzáférhetők. A szervezés során
igénybe vettük a média segítségét, hogy minél nagyobb nyilvánosságot szerezzünk,
valamint a rendezvényeket követően sajtótájékoztatót tartottunk.
2013. évben tartott főbb rendezvényeink:
Ritka Betegségek Világnapja 2013.02.23.
Pulmonalis Hypertonia Világnapja 2013.05.05.
Közgyűlés 2013.05.31.
Országos Orvos-Beteg Találkozó 2013.11.09.
Jótékonysági Hangverseny 2013.12.01.

Figyelembe vett módosító tételek
Az egyesület 2013. évben társasági adó fizetésére nem kötelezett.
Budapest, 2014. május 20.

Csabuda Eszter
az egyesület elnöke

