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Az Egyesület az alapszabályában rögzített alaptevékenysége mellett vállalkozási
tevékenységet is végez. Vállalkozási tevékenységét csak a közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

A mérleg fordulónapja 2010. 12. 31. , a mérlegkészítés időpontja 2011.04.08.

AZ ÉVES MÉRLEG ADATAI
ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök könyv szerinti értéke 126 e Ft.
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírása lineáris módszerrel történik, a társasági
adótörvényben meghatározott kulcsokkal. A jelentősebb értéket képviselő tárgyi eszközök
bekerülése során társaságunk maradványértéket állapít meg, mely összeg erejéig, a számviteli
törvény iránymutatása alapján értékcsökkenést nem számolunk el. A 100 e Ft alatti tárgyi eszközök
leírása a beszerzéskor egy összegben történik. Terven felüli értékcsökkenés az év folyamán nem
volt.
A készletek könyv szerinti értéke 1.163 e Ft volt a mérleg fordulónapján, mely a korábban
beszerzett, de 2010. 12. 31-ig el nem adott áruk értéke. Ezen összeg megegyezik az árukészletről
felvett leltárral.
A készletek összetétele:
Póló

275 db

221 eFt

4.632 db

753 eFt

DVD

117 db

37 eFt

Zokni

549 db

152 eFt

Karkötő

A készletek beszerzéskor az 8-as számlaosztályban „ELÁBÉ”-ként kerültek könyvelésre,
majd a leltározás alkalmával megállapított értéket visszavezettük a készletek közé.

A követelések mérleg szerinti értéke 1.017 e Ft. A következőkből tevődik össze:

Óvadék – Cooper Building
Tagok által be nem fizetett induló tőke
APEH - Áfa

124
20
873

A pénzeszközök záró állománya 3.456 e Ft, mely a 2010. 12. 31-ei leltár szerinti
pénzkészlettel megegyezik.
A pénzkészletek egy része elszámolási betétszámlán lévő összeg – 3.312 e Ft -, a
fennmaradó 144 e Ft készpénzkészlet.

FORRÁSOK

A Egyesület induló tőkéje 100 e Ft.
2010. 12. 31-én az eredménytartalék 2.012 e Ft, mely a korábbi években keletkezett
eredmények összege.
A 2010-es év folyamán képződött – 1.277 eFt összegű eredmény az eredménytartalékot
csökkenti.
A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 4.927 e Ft, mely a következőkből áll:

Magyar Rákellenes Liga - kölcsön
Szállítók
APEH – késedelmi pótlék

A mérlegfőösszeg 5.762 e Ft.

500
4 362
65

AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAI

BEVÉTELEK
1. Közhasznú tevékenység bevétele
- Támogatások

15.284 eFt
15.243 eFt

- magánszemélyektől

4.502 eFt

- társaságoktól

9.898 eFt

- APEH 1 %

843 eFt

- Tagdíjak

10 eFt

- Közvetített ktg.bevétele

30 eFt

- Pénzügyi műveletek bevételei

1 eFt

2. Vállalkozási tevékenység bevétele

6.502 eFt

- Póló értékesítés

1.524 eFt

- Karkötő értékesítés
- DVD értékesítés
- Hirdetési szolgáltatás
- M.n.s. egyéb oktatás
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos tev.
- Közvetített ktg.bevétele
- Egyéb bevételek
- Pénzügyi műveletek bevételei

173 eFt
1 eFt
790 eFt
1.500 eFt
800 eFt
30 eFt
1.683 eFt
1 eFt

RÁFORDÍTÁSOK
1. Közhasznú tevékenység ráfordításai
- Anyagjellegű ráfordítások
- anyagköltség
- igénybe vett szolgáltatások
- egyéb szolgáltatások
- Személyi jellegű ráfordítások

5.538 eFt
5.172 eFt
119 eFt
4.872 eFt
181 eFt
109 eFt

- reprezentációs költség

61 eFt

- költségtérítés

48 eFt

- Értékcsökkenési leírás
- Egyéb ráfordítások
- arányosítás miatt le nem vonható áfa
- adóalapot növelő tételek

2. Vállalkozási tevékenység ráfordítása

- Anyagjellegű ráfordítások

25 eFt
232 eFt
210 eFt
22 eFt

17.525 eFt

16.075 eFt

- árubeszerzés

3.348 eFt

- anyagköltség

153 eFt

- igénybe vett szolgáltatások
- egyéb szolgáltatások
- Személyi jellegű ráfordítások
- reprezentációs költség
- költségtérítés
- Értékcsökkenési leírás
- Egyéb ráfordítások

12.393 eFt
181 eFt
1.193 eFt
1.145 eFt
48 eFt
25 eFt
232 eFt

- adóalapot növelő tételek

22 eFt

- kerekítési különbözetek

210 eFt

A vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye – 11.023 eFt. Adófizetési kötelezettség nem
keletkezett.
Az Egyesület tárgyévi eredménye:
- Vállalkozási eredmény
- Közhasznú eredmény

- 1.277 eFt
- 11.023 eFt
9.746 eFt

I. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2009.évben
eFt

2009.

2010.

Változás

Saját tőke

2.623

835

- 68,17 %

100

100

-

Tőkeváltozás

3.204

2.012

- 37,20 %

Tárgy évi eredmény

- 681

- 1.277

- 87,52 %

Induló tőke

II. Kimutatás a kapott támogatásokról
Kapott támogatások

15.243 eFt

- magánszemélyektől

4.502 eFt

- társaságoktól

9.898 eFt

- APEH 1 %

843 eFt

III. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület 2010.évben a vezető
tisztségviselőknek nem nyújtott juttatásokat.
IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
2010.évben cél szerinti juttatás az Egyesületnél nem fordult elő.
Budapest, 2011.04.08.

……………………………………………
Körtvélyes Éva

