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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. Számviteli beszámoló:
A társaság a számviteli beszámolóját Korm. Rendelet. 6 § (4) bekezdés bb) pontja
alapján közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleget a Korm. Rendelet
4. sz. számú melléklete szerint, az eredmény kimutatást ezen Korm. Rendelet 6.sz.
melléklete szerint készítette el.
A mérlegzárás időpontja: 2014. március 31.
Általános rész, tájékoztató adatok:
A társaság 1996.október 08.-án alakult 1450 e Ft törzstőkével.
A társaság fő tevékenysége:


A fejfájások kutatása, diagnosztizálása, a gyógykezelések tudományos
szervezése.

A társaság ügyviteli tevékenységét is a Társaság könyvelője látja el takarékosság
céljából.
A társaság más vállalkozásban többségi, ill. jelentős részesedéssel nem bír. A társaság
külön vezető testületet nem hozott létre.
Összes bevétele jelentős részben más gazdálkodó Társaságoktól származó tudományos
hirdetések megjelenítéséből, szakmai konferencia szervezéséből, tagdíj bevételekből,
származott.
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A társaság a számviteli politikájában meghatározott értékelési elveknek megfelelően a
befektetett eszközöket bekerülési értéken, a követeléseket elsődlegesen bekerülési
értéken értékeli.

Értékcsökkenés elszámolása:
A társaság az értékcsökkenés elszámolását a Számviteli törvény előírásainak
megfelelően a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírási
módszerrel végzi a számviteli politikájában meghatározott kulcsok és elszámolási elvek
alapján.
A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési értéket képviselő tárgyi
használatbavételkor egy összegben értékcsökkenéséként számolja el.

eszközöket

2. A költségvetési támogatás felhasználása:
A társaság költségvetési támogatást nem kapott.
3. A vagyon felhasználása
A társaság alapító okirata szerinti induló vagyona/jegyzett tőkéje 1450 e Ft
A társaság vagyonának változása:
- 2013. december 31.-én jegyzett tőke:
-

1450 e Ft

a társaság eredménye közhasznú tevékenységből
Közhasznú árbevétel:
Közhasznú tevékenység ráfordításai :
Közhasznú eredmény:

3077 e Ft
2616 e Ft
461 e Ft

A társaságnál 2013 december 31.én: az alábbi személyi jellegű kifizetések történtek.
- megbízási díj összege:
- bérjárulékok összesen:
- útiköltség térítés:
Összes kifizetett díjazás:

100 e Ft
27 e Ft
185 e Ft
312 e Ft
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Vagyoni pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása:
A társaságnak közhasznú tevékenységből 461 e Ft eredménye keletkezett.
Eszközök és források összetétele:
Előző év

Tárgyév

eFt.

eFt

484
600
142

324
277
946
149

Eszközök összesen:

1226

1696

Megnevezés

Előző év
eFt.

Eszközök:
Megnevezés
Tárgyi eszközök:
Követelések_
Pénzeszközök :
Aktív időbeli elhatárolások:

.

Tárgyév
e Ft

Források:
Induló tőke (jegyzett töke)
Tőkeváltozás eredmény):

1450
779

Tárgyévi eredmény

-1055

Rövid lejáratú kötelezettségek:
Források összesen:

52

1450
- 276
461
61

1226

1696

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

A társaság cél szerinti juttatást nem kapott.
Központi költségvetési szervtől, állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezen
szerveitől nem kapott támogatást.
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5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke
A társaság elnöksége tevékenységéért semmilyen juttatást nem vett igénybe.
A társaság 2013 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott és vállalkozáshoz
kapcsolódó költséget sem számolt el.
A mérleg beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva mivel a Társaság nem tartozik
könyvvizsgálati kötelezettség alá.
A társaság mérlegképes könyvelője: Nagy Endréné Tomatás Éva
Regisztrációs száma: 134610

Szeged, 2014.április.30.

……………………………………
Dr Tajti János

