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KIEGESZÍTŐ MELLÉKLET
a Tüdőér Egylet 2015. évi egyszenisített éves besz ámolőjáútoz

Az ewesület ismertetós§

Az egyesület 2008-ban alakult, a Fővarosi Törvény szék 6049712008.3 hatírozata

alapjan 1303712009 megyei és 1893/2008 országos nyilvárrtartási számmal 2008. július

2 5 - én vette nyilvántartásba.

Képviseletre jogosultak:

Csabuda Eszter Q643 Diósjenő, Szabadság út 110.)

Dr. Karlócai Kristóf András Q094 Nagykovácsio Gyönryvirág út 5.)

Az g&vesület céljaj

A pulrnonalis hlpertoniában szenvedő betegek érdekképviselete, számukra

felvilágosítás nyújtása, szociális és egészségügyi ell,átásukhoz segítség adása, a

betegségekkel kapcsolatos ismeretek teiesztése, a betegség kutatásához tőrténő

támogatás-nyújása.

II. A sziímviteli politika fő vonásai

Az egyesület egyszerűsített beszámolót készít a Visual Apolló könyvelő program

alkalmazásával. A beszámolóban foglalt adatok természetiikíől fiiggően egyeznek, és

össáangban állnak a

ökörtyvi szélmlák,

fókönyvi kivonatok,

mérleg,

eredmény-kimutatás,

adóbevallások adataival.
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A beszámoló készítését miárcius 30. napjában határoztuk meg.

Az egyestilet a számviteli politikáj ában rögzítette, hogy

- a gazdasági események elsziámolasara és rögzítésére a kettős könywitelt és ahozzá

kapcsolódó analitikus nyilvántarkísokat alkalmazza)

- a számlarendjében csak a számvitelitörvényben előírt szétmlaosztályokat alkalmazz1

- azimmateriális javal<, ataryyi eszközök mennyiségi leltárfelvétellel történik,

- az amortizáciő elszámolás én meghatározott leírási kulcsokkal v égzi.

Az értéI{hatar alatti egyedí beszerzési értélai tárgyi eszközöket - besaerzéskor egy

összegben értékcsökkenési leírásként számolj uk e l.

A terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására az eszközök selejtezésekor,

megrongálódásakor, megsemmisiilésekor, illetve hiány esetében kerül sor.

A mérlegforduló napon meglévő valuta és devizakészletek és kötelezettségek értékelése

az MNB által, amórlegfordulő napjarameghirdetett középárfolyamon történik.

Mérl egtétel ek értéke lése. fobb sorain bekövetkezett változások:

Eszközök

tárgyi eszközök:

követelések:

pénzeszkőzök:

aktív időbeli elhatárolás:

F'orrások

saját tőke:

tőkeváItozás/eredmény:

trárgyévi eredmény alaptevékenységből :

0 eFt

0 eFt

5.029 eFt

111 eFt

4.692 eFt

4.662 eFt

30 eFt
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rövid lej áratú kötelezettségek:

passzív időbeli elhatárolások:

0 eFt

145 eFt

III. Az egvesületi tevékenység eredményének értékeléqe

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az eredménykimutatas

ö s s zköltsé g e lj arás sal ké szült, mely uz alábbi adatokat tartalmazza:.

2oI4 2oI5

Értékesítés nettó arbevétele 3I4 0

Aktivált sai át telj esítmények 0 0

Egyéb bevételek 5684 6022

- alapítói adomány 43 110

- közporrti költségvetési támogatás 178 186

- egyób adomány 5.463 5.726

Pénzügyi műveletek bevételei 46 16

Rendkívüli bevételek 0 0

Tagdíjak 94 109

Egyesületi tevékenység bevétele 5.824 6.147

Vállalkozási tevékenység bevétele 314 0

Anyag| ellegű ráfordítások 4.240 5.547

Személyi jellegű ráfordítasok 807 545

Ertékcsökkenési ieírás 53 0

Egyéb ráfordítások 95 2

Pénzügyi műveletek ráfordításai 34 z)

Rendkívüli ráfordítás 0 0

összes ráfordítás 5.229 6.117

Adózás előtti eredmény 909 30

Adófizetési köteiezettség 18 0



Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0

Tárgyévi egyesületi eredmény 891 30

IV. A tarsaság vagvoni. pénzügyi helyzete

A mérleg fiőösszege, azeszközök és források azonosan }a1§; december 31-én 5.140 eFt,

Pénzügvi hetyzet

Forgóeszközökaránya: ffi
Tóke ellátottság: o,#ffi

#x 100 :98yo

# x100:917o

Targvi eszközök

e Ft-ban

Bruttó érték Nyitó Beszerzés kivezetés Zárő

Termelést szolgáló bprendezések 0 0

s zámítastechnikai eszközök í82 I82

Osszesen 182 182

e Ft-ban

Ertékcsökkenés Nyitó Növekedés csökkenés Zárő

Termelést szolgáló berendezések 0 0

számítástechnikai eszközök t82 I82

Osszesen 182 l82
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V. Tájékoztató kiegészítések

Az egyesület 20l5. évben munkavállalót nem foglalkoáatott.

A személyi jellegű rafordítasai saját személygépjármú használattal kapcsolatos

kiküldetés és egyszeri külfildi kiküldetésből erednek.

A tisaségviselő tisaeletdíjban, illetve egyéb juttaüísban nem részesült.

Támogat asi program keretében támogatásban nem részesült.

A beszámoló vizsgtílatához könywi zsgatőtnem foglal kortat.

Az egyesül et2015. évben az alábbi adományokat kapta:

1/ Más gazdáLkodótól kapott adomány: 5.726 eFt

2 l Magánszemélyektől kapott adornány: l 10 eFt

SzemélYi jövedelemadó meghatározott részének adőző rendelkezése szerinti

felhasznáIásaról szóló t996. éviC)Ory. törvény alapjankiutalt összeg: 186 eFt.

Az Egyesület a kapott adományokat tíjéko ztatő és figyelemfelhívó rendezvényekre

hasznáIía fel, melyen a betegtársak, a lehetséges étintettek, illewe orvosok voltak jelen.

A rendezvények nyitottak voltak, mindenki szálmárahozzáféÁetők. A szervezés során

igénybe vettük a rnódia segítségét, hogy minél nagyobb nyilvránosságot szerezziirtk,

valamint a rendezvényeket követően sajtótájéko úatőttartottrrnk.

2015. évben tartott főbb rendezvényeink:

1/ 2015. miárcius 01.,futka Betegségek Yilágnapja

2/ PEVilágnap 20l 5.05.16

3 / KözgWIés 20 1 5,04.20.

4/ IronMan verseny Budapesten 2015. augusztusi4.

5l Jőgabemutató 2015.július 11. Vác Dunapart

6/ Kapcsolattartó program 20l5. november Bécs
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7/ Országos Orvos Beteg találkoző ,,Összefogás a gyóg}ul,ás

j elmondatt aI, 201 5. november a7,én.

Figyelembe vett módosító tételek

Az egyesül et2015.évben tarsasági adő fizetésére nem kötelezett.

Budapest, 201 6.április 26.

A*r-oQ'
csabuda Esáer

az egyesület einöke


