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KrEGÉszírő MELLEKLET
a Tüdőér Egylet 2aI6. évi egyszenisített éves beszámolőjához

[. Az eRyesület ismertetése

Az egyesület 2008-ban alakult, a Fővarosi Törvényszék 60497/2008.3 haíátrozaía

alapján Ba37D009 megyei és 189312008 országos nyilvántartási számmal 2008. jÚlius

2 5 - én vette nyilvánt e,rtásb a.

Képviseletre jogosultak:

Csabuda Eszter (2643 Diósjenő, Szabadság út 110.)

Dr. Karlócai Kristóf András (2094 Nagykovácsio Gyöngywirág út 5.)

Az egyesület célia:

A pulmonalis hypertoniában szenvedő betegek órdekképviselete, számukra

felvilágosítás nyújtása, szociális és egészségügyi ellátásukhoz segítség adása, a

betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesáése, a betegség kutatásához töfténő

témogatás-nyújtása.

II. A számviteli politika fő vonásai

Az egyesület egyszenisített beszámolót készít a Visual Apolló könyvelő Program

alkalmazásával A beszámoióban foglalt adatok természettiktől fiiggően egyeznek, és

összhangban allnak a

fokönyvi számlák,

főkönyvi kivonatok,

mérleg,

eredmény-kimutatás,

adóbevallások adataival.
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A beszámoió készítését marcius 30. napjában határoztuk meg,

Az egyesül et a számviteli politikáj áb at r ő gzitette, ho gy

- a gazdasági események elszámolásara és rögzítésére a kettős könywitelt és a hozzá

kapcsolódóanalitikusnyllvántartásokatalkalmazza,

- a számlarendjében csak a számviteii törvényben előirt számlaosztályokat alka\mazza,

- aztmmateriális javak, aárgyi eszközökmennyiségi leltárfelvétellel tÖrténik,

- az amotltizáciő el számo iás éú. me ghatározott l e írás i kulc sokkal v é gzi.

Az érté]1<haár alatti egyedi beszeruési értékű tárgyi eszközöket - beszetzéskor egy

ö ssze gben értékcsökkenési leírásként szrámolj uk el.

A terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására az eszközök selejtezésekor,

megrongálódásakor, megsemmisülósekor, illetve hiány esetében kerül sor.

A mérlegforduló napon meglévő valuta és devizakészletek és köteiezettségek értékelése

az MNB áIta!, a mérle gforduió napj ara me ghirdete tt közép áffolyamon történik,

Mérlegtételek órtékelése. főbb sorain bekövetkezett változások:

Eszközök

targyi eszközök:

követelések:

pénzeszközök:

aktív időbeli elhatárolás :

Források

saját tőke:

tőkeváItozás/eredmény:

tát gy évi eredmény alaptevékenységből :

0 eFt

20 eFt

4.656 eFt

174 eFt

4.632 eFt

4.692 eFt

.347 eFí



taryyévieredmény válla]kozási tevékenységből 287 eFt

rövid Lejáratűkötelezettségek: 194 eFt

passzív időbeli elhatrárolások: 24 eFt

III. Az egyesületi tevékenysée eredményének értékelése

Az egyesület vállalkozási tevékenységet folytat ott. Az eredménykimutatas ÖsszkÖltség

eljarással készült, mely az alábbiadatokat tartalmazza;

2015 20t6

Ertékesítés nettó arbevétele 0 312

Aktivált saj át telj esítmények 0 0

Egyób bevételek 6022 6047

- alapítőiadomány 110 83

- központi költségvetési tamogatrás 186 320

- egyéb adomány 5.726 5.644

P énzngyi műveletek bevételei I6 6

Rendkívüli bevételek 0 0

Tagdíjak 109 97

Egyesületi tevékenység bevétele 6.147 6.150

Y áILa\kozási tevékenysé g bevétele 0 312

Anyagj ellegű ráfordítások 5.547 5.631

Személyi j ellegri ráfordíüísok 545 834

Ertékcstikkenési leíras 0 0

Egyéb ráfordítások 2 1

P érlzngyi művel etek ráfordítasai 23 31

Rendkívüli ráfordítás 0 0

összes ráfordítás 6.177 6.497

Adőzás előtti eredmóny 30 -35



Adófi zetési kötelezettség 0 25

Targyévi v állakozési eredmény 0 0

Tárryévi egyesületi eredmény 30 _ó0

IV. A társaság vapyoni. pénzügvi helyzete

A mérleg főösszege, az eszközök és forrrások azonosan 2016. december 31-én 4.850 eFt.

Pénzügvi helvzet

Forgóeszkö zök aránya: ;ffi^- merleg TooSSZege

Tőke ellátottság: .#ffi,

+€*x 100:96%

#400:96%"

Targvi eszközök

e Ft-barr

Bruttó érték Nyitó Beszerzés kivezetés Zírő

Termelést szol gáló berendezések 0 0

szálmítástechnikai eszközök I82 182

összesen 182 182

e Ft-ban

Ertékcsökkenós Nyitó Növekedés csökkenés Zárő

Termelést szolgáló berendezések 0 0

számítástechnikai eszközök 182 I82

összesen t82 L82
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v. Táiékoaató kieeészítések

Az e gyesül et 20 1 6 . évben munkavállalót nem fo glalkoztatott.

A személyi jellegű ráforditásai saját személygépjármú krasznáIaííal kapcsolatos

ki küldetés és kétszeri külföldi kilaildetésből erednek.

A tisztségviselő tiszteletdíjban, illetve egyéb juttatásban nem részesült.

Támo gatasi pro gram keretében támo gatasban nem részesült.

A be számo Iő v izs gáIatéhoz kön),wi zs gálót nem fo glal ko úat,

Az egyesület2016. évben azalábbí adományokat kapta:

1/ Máb gazdálkodótól kapott adomány: 5.644 eFt

2lMa$ánszemélyektől kapott adomány: 83 eFt

]

]

Személyi jövedelemadó meghatározott részének adőző rendeikezése szerinti

felhasznilásaról szóló 1996. éviC)C(V. törvény alapjénkiutalt összeg: 320 eFt.

Az Egyesület a kapott adományokat tájékoztatő és figyelemfelhívó rendezvényekre

basználta fei, melyen a betegtársak, a lehetséges érintettek, illefue orvosok voltak jelen.

A renőezvények nyitottak voltak, mindenki szétméra hozzáférhetők. A szervezés során

igényte vettük a média segítségét, hogy minél nagyobb nyilvánosságot szerezzünk.

2aM. évben tartott főtrb rendezvényeink:

t l 20 I 6, február 27 . Rjtka Betegségek Világnapj a

2l PH Világnap 2016.05.2I.

3 l Közgyűlés 20I 6.04.26.

4/ KapcsolaÍ;artó program 2aI6. november Svájc

7l Országos Orvos Beteg taláIkoző ,,Összefogás a gyógyulás reményében!"

j elmondattal, 201 6. november 04-én.

Figyelembe vett módosító tételek a társasági adó számításánáI:
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Adóalap megáIlapíás 20i6. év

Tao.tv. 9. §.
Adőzás elótti eredményt csökkentő tétel:

9.§ (2) bek: a válla|kozásitev. adőzás előtti nyereségének}OYo_ával
(6) bek: adőalap az (D_G) bekezdés alapjánmeghatározott összegnek

a (7) bekezdésben előírt arannyal számitolt tésze
(7) bek : A kedvezm ény ezeít v áI|alkozási tevékenys ég mértéke az

összes bevétel 1,5 oÁ-a(nincs adőalap növelő tétel)

öszses bevétel:
alapcélszerinti bevétel
váIlalkozásitevékenységbőlszérmazőbevétel
vállalkozási tevékenységadőzás előtti nyeresége (22412000. Korm r)
v á|lalkozási tevékenys é g adózás el őtti nyere sé gének 20oÁ - a

Adőalap megállapítás:
vállalkozási tev adőzás előtti eredménye
csökkentő: váll tev adőzás előtti eredmény 20oÁ-a

nóvelő : kedvezmény ezeíí méríéket meghaladó
Adóalap:
adő íOoÁ

Az egyesület20l6. évben 25 eFttársasági adőftzetésére kötelezett-

Budapest, 20L7. május 05.

969227
6461513
6455998
312030
3I2a30
62406

3Da30
62406

249624
24962

e-j-^-Fy-
csabuda Eszter

az egyesület elnöke
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