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KIEGÉSZÍrŐ MELLEKLET
a Tüdőér Egylet 2aI7. évi egyszenísített éves beszámolŐjÍÚtoz

L Az egyesület ismertetése

Az egyesület 2008-ban alakult, a Fővárosi Törvényszék 6049712008,3 határozata

alapján 13037DOag megyei és 18%l2a08 országos nyilvántarási számmal 2008. július

2 5 - én vette nyilv ántartásb a.

Képviseletre jogosultak:

Csabuda Eszter (2643 Diósjenő, Szabadság út 110.)

Dr. Karlócai Kristóf András Qa94 Nagykovácsi, Gyönglwirág út 5.)

Az eg.vesület célja:

A pulmonalis hypefioniában szenvedő betegek érdekképviselete, számukra

felvilágosítás nyt4íása, szociális és egészségügyi ellátásukhoz segítség adása, a

betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesáése, a betegség kutatásához ffirténő

tamogatás-nyújtása.

IL A számviteli politika fo vonásai

Az egyesület egyszerűsített beszámolót készit a Visual Apolló könyvelő progIam

alkaknazásával A beszámolóban foglalt adatok természetiiktől fiiggően egyeznek, és

össáangban állnaka

lőkönyvi szám|átk,

főkönyvi kivonatok,

mérleg,

eredmény-kimutatás,

adóbevallások adataival.
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A beszámoló készítését március 30. napjában hatarozhrk meg.

Az egyesület a számviteli politikáj ábanúgzítette, hogy

_ a gazdasági események eiszámolÉsára és rögzítésére a kettős könywitelt Ós ahozzá

kapcsolódó analitikus nyilviántartásokat alkalmazza,

_ a szétmlatendjében csak a sziámviteli törvényben eIőírt számiaosztályokat alkalmazza,

_ azímmateriális javak, aátgyi eszközök mennyiségi leltarfelvétellel történik,

_ az artorttzácíő e lszámo 1 ás át me ghatározott leírási kul c sokka| v é gzi.

Az érté|úlatár alatti egyedi beszerzési értékú tírgyi eszközöket - beszerzéskor egy

összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

A terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására az eszközök selejtezésekor,

megrongálódásakor, megsemmisülésekor, illetve hiány esetében kerül sor.

A mérlegforduló napon meglévő valuta és devizakészletek és kötelezettsógek értékelése

az MNB áItaI, amérlegforduló napjára meghirdetett kőzépárfolyamon történik,

Mérleeltételek értékelése. főbb sorain bekövetkezett változások:

Eszközök

targyi eszközök:

követelések:

pénzeszközők:

aktív időbeli elhatrárolás:

F'orrások

saiát tőke:

tőkeváItozás/eredmény:

tar gy évi eredmény alaptevékenységből :

84 eFt

13 eFt

4.370 eFt

139 eFt

4.387 eFt

4.629 eFt

-242 eFt



üárgyévi eredmény válla7kozási tevékenységből 0 eFt

rövid lejaratu kötelezettségek: 0 eFt

passzív időbeli elhatarolások: 219 eFt

III. Az egvesületi tevékenység eredményónek órtékelése

Az egyesület val}alkozási tevékenységet nem fol1,tatott, Az eredménYkimutatás

összköltség eljtárássat készült, mely az alábbi adatokat tarta7mazza:

zaffi 2al7

Ertékesítés nettó fubevétele 312 0

Aktivált saj át telj esítmények 0 0

Egyéb bevételek 6047 4364

- alapítóíadomány 83 176

- központi költségvetési tamogatrás 320 523

- egyéb adomány 5.644 3.665

P énzúgyi műveletek bevételei 6 1

Rendkívüli bevételek 0 0

Tagdíjak 97 93

Egyesületi tevékenység bevétele 6.150 4.459

Vállalkozási tevékenység bevétele 312 0

Anyagj ellegű ráfordítasok 5.631 3.964

Személyi j ellegú ráfordíüísok 834 72l

Ertékcsokkenési leírás 0 0

Egyób ráfordítások 1 1

Pénzügyi műveletek ráfordíüásai 31 15

Rendkívüli ráfordítas 0 0

összes Élfordíás 6.497 4.701

Adózás előtti eredmény -35 -242
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Adóf,rzeté si kötelezettség 25 0

Targyévi vállaikozási eredmény 0 0

Tárgyévi egyesületi eredmény -60 -242

IV. A társaság vagyoni. pénzügyi helyzete

A mérleg főösszege, az eszkőzök és források azonosan 20í] . december 31-én 4.606 eFt.

Pénzügvi helyzet

Forgóeszkö zök arátya : ffi
Tőke ellátottság : -::#=osszes eszkoz

#x 100:95%

+k xI00:95Yo

Táreyi eszközök

e Ft-ban

Bruttó érték Nyitó Beszerzés kivezetés Zárő

Termelést szolgáIő berendezések 0 0

s zámítastechnikai eszközök 84 84

Osszesen 0 84 84

e Ft-ban

Ertékcsökkenés Nyitó Növekedés csökkenés Zárő

Termelést szolgáú,ő berendezések 0 0

számítástechnikai eszközök 0 0

Osszesen 0 0



V. Tájékoáató kiegészítések

Az egyesület2077 - évben munkavállalót nem foglalkoáatott.

A személyi jellegu ráfordításai saját személygépjármű használattal kapcsolatos

kiküidetés és külftrldi kilnildetésből erednek.

A tisztségviselő tisáeletdíjban, illetve egyéb juttatásban nem részesült.

Támogatási program keretében tétmogatásban nem részesült.

A be s zámo l ó vi zs g rilatához könyl,v ízs gálőt nem fo gialkoztat.

Az egyesület}}I7. évben az a|ébbi adományokat kapta:

1/ Más gazdáIkodőtól kapott adomány: 2.390 eFt

2lMagánszemélyektől kapott adomány: T76 eFt

Személyi jövedelemadó meghatárazoí1 részének adőző rendelkezése szerinti

felhasználasárót szőlő 1996. évi OO(V. törvény alapjánkiutalt összeg: 199 eFt.

Az Egyesület a kapott adományokat tájékoztatő és figyelemfelhívó rendezvényekre

használta fel, melyen a betegtarsak, a lehetséges érintettek, illetve orvosok voltak jelen.

A rendezvények nyitottak voltak, mindenki számáta hozzáférhetők. A szervezés során

igénybe vettiik a média segítségét, hogy minél nagyobb nyilviánosságot szerezzünk.

2017. évben tartott főbb rendezvényeink:

ll 2017. február 25. futka Betegségek Világnapja

2l PEViiágnap 2017 .05.06.

3l Közgwlés 2aI7 .a5.23.

4l Országos Orvos Beteg ta\álkoző ,,Összefogás a gyóglulás reményében!"
j elmondatt al, 2017 . október 28 -án.

Az egyesület2017. évben tarsasági adó fizetésére nem kötelezett.

Budapest, 2018. május 25.

fi-x-.*_ W
csabuda Esáer

aZ egyesület elnöke


