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I. Számviteli beszámoló
A., A számviteli politikánk fő vonásai
A számvitelről szóló 2000. évi C- trv.-ben előírtak betartása mellett a számviteli rend
kialakítása és gyakorlati alkalmazása során az alábbi szabályokat követjük:
Könyvvezetési kötelezettség:
Kettős könyvvitel vezetésére vagyunk kötelezettek. Az adatok alapján (mérleg főösszege,
nettó árbevétel, foglalkoztatott létszám) egyszerűsített éves beszámolót készítünk.
(„A” változat)
A beszámoló készítés rendje:
A beszámoló december 31-i fordulónapra készül. A mérlegkészítés napja a lezárt évet követő
év április 30-a.
Az eredménykimutatás választott formája:
„A” típusú, az összköltség eljárásra épülő eredménykimutatást készítünk.
Alkalmazott értékelési eljárások:
1.) Az eszközök besorolása:
Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenysé–
get, a működést tartósan nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell
változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.
2.) Értékhelyesbítés, értékelési tartalék:
Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék,
tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az
adott eszköznek a könyv szerinti értékét, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti
különbözet az eszközök között „Értékhelyesbítés”-ként, a saját tőkén belül „Értékelési tartalék”ként mutatjuk ki. A könyvekben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi
eszközönként elkülönítetten tartjuk nyilván.
3.) Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából:
- Lényegesség kritériumai: A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló
szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása
befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.
- A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében a
különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások
eredményt, saját tőkét növelők - csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát. A jelentős összegű hibákat
a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.
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- A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű
hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti és
mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy
csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell
tekinteni, mert a már korábban közétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztők voltak.
- Fajlagosan kis értékű készletek:
Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a
készleteket, amelyek esetében készletcsoportként (főkönyvi számlaként) az értékvesztés nem
haladja meg a nyilvántartott érték 5%-át.
- A vevőként, adósonként kisösszegű követelések értéke:
Azt tekintjük kis összegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 E Ft-ot.
- A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke:
A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év mérlegében
kimutatott saját tőke értékének 20 százalékában határozzuk meg.
- Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség:
Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek
háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos
költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel.
- Amortizációs politika:
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó
időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja.
Maradványérték: a rendeltetésszerűen használatbavétel, az üzembe helyezés
időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam
függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan
realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően
nem jelentős.
Maradványérték nagysága: az eszköz maradványértékét - az egyedi értékelés elve alapján - a
hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembehelyezésének időpontjában fellelhető
hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszközöknek a hasznos
élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának
tekintjük. Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az
kevesebb, mint 50 E Ft, akkor az 50 E Ft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz
csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető,
továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. Szoftverek és számítástechnikai
eszközök esetében a maradványérték minden esetében nulla forint.
Alkalmazott leírási módszer: az évenként elszámolandó értékcsökkenések a
bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható
használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott
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vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kel megtervezni és
azokat a nyilvántartásokon történő rögzítését követően a rendeltetésszerű
használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.
Értékcsökkenés elszámolása: értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor
pedig a kivezetés napjáig számolunk el.
Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi
eszközök beszerzési vagy előállítási költséget a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámoljuk.
Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések: terven felüli értékcsökkenést kell az
immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha
a.) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke
tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
b.) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert
a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység
változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány
következtében rendelkezésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
c.) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy
egyáltalán érvényesíthető;
d.) a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy
megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.
Az értékcsökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes
(ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a
tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve
használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a
beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.
Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke
jelentősen és tartósan magasabb (20%-kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor
ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig
saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) bekerülési (előállítási),
illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor
ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel
csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni,
a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.
A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a
hitelintézetekkel, pénzügyi vállalakozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az
előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő
követelés jellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában
rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés
várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a
különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a
100 E Ft-ot.
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A vevőként, az adósként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes
minősítése alapján - az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi
értékének 50 százalékában határozzuk meg.
- A valuta- és devizatételek értékelése:
A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, a
befektetett pénzügyi eszközök, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz),
illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor az alábbiak szerint járunk el:
A valutát, a devizát a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által közzétett devizaárfolyamon kell
forintra átszámítani.
Az előzőekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet által nem
jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és
kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán kell
forintra átszámítani.
- Céltartalékok képzése:
Az adózás előtt eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben
-A várható kötelezettségekre,
-A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségekre

-5-

Jog Az Egészséghez Közhasznú Egyesület

B. Eszközök és források
Befektetett eszközök
Könyveinkben nem mutattunk ki befektetett eszközt.
Forgó eszközök

Készletek
Követelések
Pénzeszközök
Forgóeszközök összesen

(adatok e Ft-ban)
2010
425
0
875
1300

Aktív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolások között nem mutattunk ki összeget.
Saját tőke
(adatok e Ft-ban)

Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Eredménytartalék:
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Saját tőke összesen
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Céltartalék képzés
Céltartalék képzésre nem volt szükség.
Kötelezettségek
Hosszúlejáratú kötelezettség:
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Kötelezettségek összesen
Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása
Kötelezettségek megnevezése
Szállítók
Rövid lej. kölcsönök
Adókötelezettségek
Jövedelemelsz.szla
Egyéb rövidlej. kötelezettség
Összesen

(adatok e Ft-ban)
2010.
165
165
(adatok e Ft-ban)
2010.
125
40
165

Passzív időbeli elhatárolás
A passzív időbeli elhatárolások között összeget nem mutattunk ki.

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
A cég









Exporttámogatásban nem részesült.
A Cég állami támogatásban nem részesült
Nincs kapcsolt vállalkozása más gazdasági társasággal
A mérlegben nincs kimutatott 5 éven túli kötelezettség
Lekötött tartalékot nem képeztünk
A mérlegben nincs hátrasorolt eszközérték
Kutatás és kísérleti fejlesztés az év folyamán nem volt
Veszélyes hulladékok, környezetre károsító anyagok nem keletkezett

Egyéb ráfordítások között 1 eFt késedelmi kamatot számoltunk el.
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D. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
Az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
Az Egyesület vezetői tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesültek. Tevékenységüket
önkéntesen végzik.
Személyi jellegű kifizetések:
Az Egyesület foglalkoztatottak állományi létszáma 2010-ben 0 fő volt, így munkabér és hozzá
kapcsolódó járulék nem került kifizetésre.
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Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
(adatok e Ft-ban)
2009

Eszközök
A

B

I.
II.
III.
I.
II.

C

III.
IV.

Eszközök
összesen

2010

Források

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1300
425

Követelések

0

0

Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

0
0

0

D

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

E
F

875
0

I.
II.
III.

G.
Források
összesen

1300
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2009
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
Céltartalék
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

2010
0
0
0
0

1135

0

0

0

165

0
0
0
0

0
165
0
1300

Jog Az Egészséghez Közhasznú Egyesület

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
Tétel
megnevezése

2009

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

2010
0

1445

0
0

140
1305

- helyi önkormányzati
- egyéb
3. Pénzügyi műveletek bevételei

0

1305
0

4. Rendkívüli bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel

0
0
0

0
0
1445

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Egyéb bevétel
Ebből:
Támogatások
- alapítói
- központi költségvetési

0

310

1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás

0
0
0

309

4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0
0

1

6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes ráfordítás
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény

0
0
0
0

0
310
1135

H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény

0
0

0
0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

0

1135
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BEFEKTETÉSI TÜKÖR
Tétel megnevezése

Nyitó

Növekedés

Átsorolás

Csökkenés

Záró

Immateriális javak bruttó értéke
Ingatlanok bruttó értéke
Műszaki berendezések, járművek bruttó értéke
Egyéb berendezések bruttó értéke
Beruházások, beruházásra adott előlegek
Befektetett pénzügyi eszközök
Értékhelyesbítés a befektetett eszközökben
Bruttó érték összesen

0

Immateriális javak értékcsökkenése
Ingatlanok értékcsökkenése
Műszaki berendezések, járművek értékcsökkenése
Egyéb berendezések értékcsökkenése
Értékcsökkenés összesen

0

Immateriális javak nettó értéke
Ingatlanok nettó értéke
Műszaki berendezések, járművek nettó értéke
Egyéb berendezések nettó értéke
Beruházások, beruházásra adott előlegek nettó értéke
Befektetett pénzügyi eszközök nettó értéke
Értékhelyesbítés a befektetett eszközökben
Nettó érték mindösszesen

0
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II. Költségvetési támogatás felhasználása
2010-ben az Egyesület a működésének fenntartásához költségvetési támogatást nem kapott.
Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól nem kapott támogatást.
III. Közhasznú tevékenység bemutatása
Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében különösen feladatának tekinti:
1. Új Egészségkultúra terjesztése és felépítése, amelyben az emberek egészséghez való
alapvető joga alapján korlátozás nélkül választhatnak és használhatnak az egészséget
megőrző, megerősítő és javító módszerek és lehetőségek közül. Ezek tekintetében meglévő
indokolatlan megkötésekkel és korlátozásokkal szembeni fellépést.
2. Támogatni a tudományos életben a természetes életmódot feltáró kutatásokat, az Egyesület
céljával összhangban levő tudományos nézetek terjesztését, a tudományosan megalapozott
alternatív egészség megóvó és javító módszerek széles körben történő terjesztését.
3. Az egészséges életmódhoz szükséges tápanyagok vonatkozásában elérni, hogy legalább
olyan kedvező megítélést és támogatást kapjanak, mint a ma gyógyszernek nevezett
természetes, mesterséges vagy szintetikus anyagok.
4. Az egészséges életmódban a mozgás kultúra szerepének növelése, a sport tevékenységek
kiemelt támogatása.
5.A köztudottan egészségkárosító életvitellel (drog-, alkohol-, túlzott gyógyszerfogyasztás)
szembeni fellépés, és együttműködés a hasonló céllal rendelkező szervekkel és
szervezetekkel.
6. Előmozdítani és propagálni a biztonságos (mellékhatások nélküli vagy minimális
mellékhatással rendelkező) gyógyszerek kutatását és előállítását.
7. Az "Egészségügy" és a "Gyógyászat" kettéválasztása mind a közigazgatásban, mind a
közgondolkodásban (ahol az egészségügy az egészség megőrzésének módszereit, míg a
gyógyászat a gyógyítás módszereit foglalja magában).
8. Támogatni a gyógyászat és az egészségügy területén az emberséges, emberközpontú
módszereket, illetve fellépni az embertelen bánásmód és módszerek ellen, különösen, ha azok
megsértik az Emberi Jogokat, vagy az orvostudomány úgynevezett „Nil nocere – sohase árts”
alapelvét. Ezen túlmenően együttműködni a hasonló célú szervezetekkel és személyekkel és
támogatni azokat.
9. A 3-as ponthoz kapcsolódóan az Európai Unió és a nemzeti törvényalkotóknál, illetve
végrehajtó állami szerveknél képviselni a természetes egészség és életmód, valamint a
természetes étrend-kiegészítők gyártása és forgalmazása területén működő vállalkozások
érdekeit, ellátni azok érdekérvényesítését. Ennek az érdekképviseleti és érdekérvényesítési
tevékenységnek teljesen összhangban kell lennie az Egyesület céljával, olyan érdeket nem
képviselhet vagy érvényesíthet, amely az Egyesület céljával ellentétes.
Ezért az Egyesület 2010 év végén, egy 2011 tavaszán induló országjáró előadáskörút
megszervezését kezdte meg, amelynek címe „Egészségünk titkai – amit még soha nem
mondtak el Önnek!”
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