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Kiegészító melléklet TÜDÓÉR EGYLET

KIEGÉ,sZirő MELLEKLET
,': .

a Tüdőér Egylet 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Az eg}zesület ismertetése

Az egyesület 2008-ban alakult, a Fővárosi Törvényszék 60497l2a083 hatátozata

alapján 01-02-0013a37 nyilváníartási szírnmal2008. július 25-én vette nyilvántartásba,

Képviseletre jogosultak:

Csabuda Eszter (2643 Diósjenő, Szabadság út 110.)

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

Az egvesület célia:

A pulmonalis hypertoniában szenvedő betegek érdekképviselete, számukra
felvilágosítás nffitása, szociális és egószségügyi ellátásukhoz segítség adása, a
betegségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése, a betegség kutatasához ffirténő
tilmogatís-nyú]tása.

II. A számviteli politika fo vonásai

A célok ismertetése: Sámviteli politikank célja, hogy a valós pénzngi és gazdasági
állapotnak megfelelő információk áll1anak rendelkezésre, varyis avagyani helyzet megbízhaó
bemutatásátraalkalmasszámvitelirendszeralkalmazása.

Alkalmazotteredménykimutatás:,,A" változat(összköltségeljárással)

A választott mérleg: ,,L" változat

Az értékelési eljárások: A mérlegben szerepló eszközöket a számvitelről szóló törvény 46-51 §.-

ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolónkban.

Az érlékcsökkenés elszámolása.: A tevékenysógi körből adódóan atárgyi eszközállomány nem
jelentős. Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az áúlagos elhasználódás arányában történik,

Az ltkalmazott leírás i kulcs o k eszközc s o po rto nkén t :

Immateriális javak:

vagyoni jogok I5%o {szofurcr termékek 3 év)

szellemi termékek: 33%(3 év)
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üzleti vagy gégérték 2a%(5 év)

Tárgyi eszközök:

egyéb berendezések:

50 eFt. egyedi beszerzési értékig

sámíüístechnikai berendezések

egyéb irodai berendezések

járművek

MérlegtÉtelek fbbb sorai:

Eszközök: -pénzeszközök:
- aktív időbeli elhatfuolás:

Fornísok - sajáttőke:
- tőkeválto zás l ercdmény :
- tárgyévi eredmény alaptevékenységbőt :

* targyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:
- rövid Iejáratű kötelezettségek:

- passzív időbefi elhatárolások:

100%

33%

l4,5aÁ

20%

Maradvány éltéket ssak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél
képez atársaság, egyedi elbirátás atapján.

A beszámoló készítését marcius 30. napjában hatarozhrk meg.

Az egyesület a szénrgiteli politikáj ébanrögzitette, hogy;

- a gazdasági események elszámoláséra és rögzítésére a kettős könywitelt és a ltazzá
kapcsolódóanalitikusnyilvántartásokatalkalmazz1

- a számlarendjében csak a számviteli törvényben előírt számlaosáályokat a|ka7mazza,

- az immateriális javak , a tfugyi eszközök mennyiségi leltarfelvétellel történik,

- az amortizáciő elszrámolás át meghatarozott leírási kulcsokkal v égzi.

Az értékhatar alatti egyedi beszerzési értékű targyi eszközöket - beszeruéskor egy
összegben értékcsökkenési leíráskérrt számo§uk el.

A terven felUli értékcsökkenési leírás elszámolására az eszközök selejtezésekor,
megrongálódásakor, megsemmisülésekor, illetve hiány esetében kenil sor.

A mérlegforduló napon meglévő valuta és devizakészletek és kötelezettségek értékelése
az MNB áLtal, amérlegfordulő napjérameghirdetett középárfolyamon törtónik.

6.651 eFt
99 eFt

3.207 eFí
4.386 eFt
-I.179 eFt

0 eFt
43I eFt
II2 eFt
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III. Az egvesiileti tevékenység'erédrqÉnyének értékelése

]

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folYatott. Az eredménykimutatás

ö s szkö ltsé g elj áras sal készült, melry az alább i adato kat tarta\mazza:

zafi 2018

Ertékesítés nettó árbevétele 0 0

Aktivált sajrát teljesítmények 0 0

Egyéb bevételek 4364 5.969

- alapitőiadomány 176 0

- központi költségvetési támogatás 523 100

- egyéb adomány 3.665 5.654

Pénzügyi múveletek bevételei l 40

Rendkívüli bevételek 0 0

Tagdíjak 93 196

Egyesületi tevékenység bevétele 4.459 6.205

Y állalkazáni tevékenység bevétele 
-

0 0

Anyagi ellegű ráfordíüísok 3.964 6.280

Személyi j ellegű ráfordítások 721 985

Ertékcsökkenési leírás 0 84

Egyéb ráfordítások 1 0

P éttztigyi múveletek ráfordításai l5 35

Rendkívüli táfoúítas 0 0

összes ráfordíüís 4.70t 7.384

Adózás clőtti eredmény -242 -1.179

Adófizetési kötelezettség 0 0

Trirgyévi vallalkozasi eredmény 0 0

Tárryévi egyesületi eredmény -242 -1.179
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IV. A társaság vagyoni. pénziigqi belzete

A mérleg fbösszege, az eszkőzilk és források azonosan 2018. december 3 l-én 3.750 eFt.

Az egyesület 2018. évben tnsasá§í adő fizetésóre nem kötelezett.

Pénzügyi helyzet

20l8

Forgóeszközökaúrtya: ffi i#x 100:w%

Tőke ellátottság : saját tőke :+ x 100 : 86%
összes eszköz 3.7 50

Targ_vi eszközök

e Ft-ban

e Ft-ban

Ertókcsökkenés Nyitó Növekedés csökkenés Zárő

Termelést szolgáló berendezések 0 0

s zámításte chnikai eszközók 0 84 84

Osszesen 0 84 84

V. Tájéko4ató kiegészítések

Az egyesület 2018. évben munkavállalót nem foglalkoztatott, tagjainak száma:131 fő.

A személyi jellegű ráfordításai saját személygépjármű basznáIattal kapcsolatos

kiküldetés és külftjldi kiküldetésből erednek.

A tisztségviselő tiszteletdíjban, illetve egyéb juttatásban nem rószesült.

Bruttó érték Nyitó Beszerzés kivezetés Zárő

Termelést szolgáló berendezések 0 0

számítástechnikai eszközök 84 0 84 0

összesen 84 0 84 0
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Támogatási program keretéb'en támogatásban nem részesült.

A besziámoió vizsgálatahoz köny}yizsgálót nem foglalkortat.
I

Az egyesület 2018. évben az alábbii adományok atkapta:

1/ Más gazdálkodótól kapott adomány: 5.475 eFt

2lMagánszemélyektőlkapattadomány: t79eFt

Személyi jövedelemadó meghatározott részének adőző rendelkezése szerirrti
felhasználásaról szóló 1996. évi CXXV. törvény alapján kiutalt összeg: 215 eFt.

Az Egyesület a kapott adományokat ájékoztató és figyelemfelhívó rendezvényekre,
valamint a működési költségek fedezésére használta fel. A rendezvények nyitottak
voltak, mindenki számfuahozzáfférbetők, melyen a betegtírsak, a lehetséges órintettek,
illetve orvosok voltak jelen. A szervezés során igénybe vettiik a média segítségét, hogy
minél nagyobb nyilvánoss ágot szerczziink.

2018. évben tartott főbb rendezvényeink:

ll 2018. februar 24. Ritka Betegségek Yilágnapja Semmelweis Egyetem * Elméleti
Orvostudományi Központ

2l PH Világnap 20 1 8.05.05. Budakeszi Vadaspark

3 l Kőzgplés 20 i 8,05.25. Tüdőklinika

4l PHVilágnap Szlovákia 201 8"06.0 1 -03.

5/ Séta az egészségért, szabadtéri jótékonysági program: 2018. 09. 19. Margitsziget

6l Országos Beteg találkoző,,Összefogás a gyógy,ulás reményében!" jelmondattal,2018.
november 24-én, Stefania Palota.

Budapest, 2019. május 08.

C;-.*\ (L
csabuda Eszter

az egyesület elnöke


