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A. ;\ltalanos resz
I. Mandala

Gerincjoga Rendszer Eg)'esOlet flibb adalai

1.1Az egyesUlet elnevezese :
Mandala Gerincj6ga Rendszer Egyesillet
HahUyos: 2011.12.23.
2.1 Az egyesillet rOviditen elneveuse:
Mandala Gerincj6ga Rendszer EgyesUlet

3.1 Mandala Gerincj6ga Rendszer EgyesUlet
Rlbb azonos1l6 adalai
Cegjegyzek szam: 14.PK.60.71412011
Ad6szam: 18281239-2-41
KSH szamI8281239.8559-529.Q1
Szekhely: 1132 Budapest. Kresz Geza u.27
4.1 Mandala Gerincj6ga Rendszer EgyesUlet
Rl tevekenysegi kOre
8559

mashova nem soroh egyeb oktalas

5.1 Az EgyesUlet ceg !"OvidtMenete
A kiegeszito melleklct a Mandala Gerincj6ga Rendszer 2012.12.31. ev tevekenysegen"il keszilii. Jogszabalyi
hanerkenl a beszamol6 es a kiegeszito melleklet Osszeallitasaban a 2000 evi C. SziUTllItOrveny a szamviteln"il, a
22412000. Konnany rende1etben meghatarozonak szerint, valamint az ervenyben levo ad6tOrvenyek szolgaltak.
A tag (ok) adatai: to maganszemelybOI all.

Az EgyesUletnek nines jegyzen lokl~je.
Az egyesUlet jegyzesenek m6dja:
Az egyesUlet bejegyzese:

Ona1l6

2011. december 23.

6.1 Az EgyesUlet egyszen1siten eves beszamol6janak alainisarajogosultak

adatai

Nev: Kompolti Hedvfg El7Sebet
Lak6hely: 1071. Budapest Dembinszky ulea 45 11/25.
7.1 Az

EgyesUlet egyszen1siten

beszamol6ja es koz1laslJlusagi mellekletenek elkeszileseert felel6s szemely

adatai:

Nev: Eszenyine Fekete Agnes
MKVK nyilvantanasi

szam: 003172

Mandala Gerincj6ga Rendszer EgyesOlet

3

KiegeszilO melleklet 2012. ev

II. A szamviteli politika rllvid ismertetese

A Masag szilmviteli politikajanak alapveto celkitiizese a realis eredmeny mint~1 megblzhat6bb kimutatasa,
iIletve ennek szamviteli aliitiimaszLiisa, A Szamviteli TOrveny elolrasaib61 ad6d6an a Kft. kett6s kOnyveIesl vezet
es egyszen1sftett eves beszamol6t, keszit. A merleg keszites napja: rebruar 28.
Az EgyesUlet altai alkalmazott f6bb ertekelesi efjanisok a kOvetkezOk vollak:

I. Berektetett eszklizllk

A befektetett eszkOzOk es awk valtoz1sai folyamatosan nyilvantartasra kertllnek mind ertekben, mind
mennyisegben. A Kft. leltiirozasi szabiilyzata eloirja ezen eszkOzOk mennyisegi felvetelet es lelt<irkienekelesel.
A terv szerinli ertekcsOkkenes elszilmohisiinal a hasznos elettartam vegen varhat6 maradvanyertekkel csOkkentett
bekerulesi ertekbOl keU kiindulni.
Hasznos elettartam: az az id6szak, amely alatt az amortizillhat6 eszkOzt a vallalkozas id6aranyosan vagy
teljesltrneny aninyosan az eredmeny terhere elszarnolja.
lIasznos elcttartam az az idoszak, arnely alatt az amortizalhal6 eszkOzt a vallalkozils
a vamal6 fizikai elhasznal6das,
erkolcsi avulas,
az eszkOz hasznalataval kapcsolatos jogi es egyeb korlatoz6 tenyewk
figyelembe vetelevel vathat6an haszm\.lni fogja.
Hasznos elettanam az a megtennelheto darabszam, elvegezheto tcljesitmeny vagy egyeb egysegszilm figyelembe
vetelevel meghatiirozott id6szak, arnely idOszak alatt a vallalkozas az el6bbieket vathat6an elO tudja ii.llitani az
arnortizalhat6 eszkOWk felhasznahisaval.
Maradvanyertek: a rendehetesszerii hasznii.latbavetel id6pomjaban az eszkOz rneghalii.rozottt a hasznos elettartam
vegen vamat6an realizillhalo erteke. Nulla lehet a rnaradvanyertek, ha annak eneke val6szinusithetOen nem
jelentos.
Az Irnmaterialis ja,,'ak eseteben az ertekeles alapja a beszerzesi, iIIetve az elMlIitasi kOhseg. A Kfi. az
Immaterialis javak tetv szerinti ertekcsOkkeneset a varhal6 hasznalati ido ftlggvenyeben szamolja elt figyelembe
veve a sz.ii.mvitelitOrveny vonatkoz6 elolrasait.
A terv szerinti ertekesOkkenes id6beli korl3tai;
alapftas.Atszervezes aktivii.lt erteke; maximum 5 ev
kfserleti fejlesztes aktivalt erteke: maximum 5 ev
vagyoni ertek(i jogok: nines idOkotlAt
szellemi tennekek: nines idOkorlal
Uzleti vagy eegertek: minimum 5 ev

Az elszilmoland6 ertekesokkenesnek a bekeri.llesi ertekhez (brutt6 ertekhez) vagy a neM ertekhez viszonyltou
aranyat, vagy a bekeri.llesi eneknek a teljesitmennyel aranyos Osszeget, iIletve az enekcsokkenes evenkenti
abszolut Osszeget az egyedi eszkOz varhat6 hasznAlala. ebbOl ad6d6 elettartama, fizikai elhasznal6diisa es
etkOlcsi avulasa, az adott vallalkozas tevekenysegere jellemz6 kOrulmenyek figyelembeveteJevel kell
megtervezni. es azokat a nyilvantartasokon tOrten{lrOgzitest kOvetOen a rendeltelesszerfi hasznalatbavetelt{ll kell
alkalmami.
Az tv soran elszamoland6 ertekesOkkenes Osszegenek evek kOzOtti felosztasanal figye!cmbe kell venni az adou
immaterialis esz.k.Oz hasznalatiival elert bevetelt tethelo egyeb, az eszkOz beszernsevel
OsszefUgg6. de
bekerOlesi eneknek nem min{lsOl6 raforditasokat az egyedi eszkoznek a varhat6 hasznos elettartaman beIUI,
arnennyiben az Osszemetes elvenek ervenyesUlese azt indokolja.
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Az egyesUletnel a lerv szerinti ertekcsOkkenes kiszamltasanak m6dja:
lineans leWs (alapja a brun6 ertek).
Terv szerinti ertekcwkkenest a mar rendeltetesszeriien hasznalatba yen immaterialis javak utAn kell elszamolni,
amfg azokat rendelletesllknek megfelel6en hasznaljak.
Azon vagyoni ertekfi jogok es szel1emi tennekek eneke, amelyek egyedi beszerzesi eneke a 100 ezer forintol
nem haladjak meg, beszel7.eskor egy osszegben elszamolhat6k enekcsokkenesi leirltskent; amelyek a 200 ezer
forintot nem haladjak meg. 50 %-05 linearis lefrasi kulccsal ertekcsOkkenthet6k, maradvanyertek nulla.

A largyi eszk6zilk kOreben az ertekeles alapjakent a beszerzesi kOltseg, ilL sajat elMlIftAs esclen a tenyleges
kOzvetlen OnkOltseg szolgaL
Az apportkent kapolt targyi eszkOz bekeroJesi erteke a tarsasagi szerzOdesben meghatarozolt ertek, valamint az
UZembe helyezesig felmerOlt kOltseg szamlazon Osszegben, ill. kOzvetlen OnkOitsegen.
Az egyesOlet a targyi eszkOzl)k brun6 erteke alapjan tOrteno lineans ertekcsokkenesi lefras m6dszeret
alkalmazza, a hasznos cleltartam, valamint a maradvanyertck figyeJembevetelevel. Ertekcwkkenest az ilzembe
helyezes napjal61, kivezetcskor pedig a kivezetes napjaig sumol el a tarsasag.
Azon tArgyi eszkOWk erteke, amelyek egyedi beszerzesi eneke a 100 ezer forintot nem haladja meg.
beszerzeskor egy Osszegben elszamolhat6k ertekcsOkkenesi lelrltskcnl; amelyek a 200 ezer forintot nem haladjak
meg, 50 %-05 idoaninyos leinisi kulccsal ertckcsOkkenthel6k, maradvanyertekUk nulla.
A berbe adott eszkOWk leWsi kulcsa 30o/o-kaltOnenik.
Az igazgatasi, irodai berendezeseknel az ervenyesithet61elrltsi kulcs 14,5 %, szamftastechnikai eszkOzOknel 33
%, ez ut6bbiaknal a maradvanyertek nulla. A wbbi eszkOz maradvanyerteke es lelrasi kulcsa egyedileg az
OgyvezelO utalvanyozasaval enekelendo.
Az eszkOzOk tekinletcben, lerven felOli ertekcsOkkencs a szamviteli tOrveny altaI meghatArozotl esetekben kern I
elszamolasra. Ha az Uzleti ev merleg fordul6napjan az egyedi largyi eszkOz piaci erteke jelenl6sen es tart6san
meghaladja a kOnyv szerinti ertcket, akkor a ktllonbOzel Osszegevel csOkkenleni kell az elszamolt lerven feloli
mekcsOkkenest. Az egyeb bevelelekkel szemben nOvelni ken az adolt eszkOz kOnyv szerinti erteket. Az ertek
nOveleset maximum az adotl eszkOznyilvantartAsba vetelekor szamltAsba vett ertekeig. - immaterialis j6szagnal,
targyi eszkOzncl a terv szerinti ertekcsOkkenes figyelembevetelevel meghatArozott nen6 ertekig _ lehet nOvelni
(visszafras Osszege). A visszalras Osszege nem lehet IObb, mint a korabban terven feluH ertekcsokkeneskent
elszamolt Osszeg.

A penzOgyi berektetesek kOzol a gazdasagi tarsasagokban leva tulajdoni reszesedest jelenta befektelcsekel a
tlrsasagi szerzodesben megbatArozolt alapitaskori erteken, ill. veteH elron kell crtekelni. Ha a gazdasagi tarsasag
piaci megltelese tan6san csOkken, akkor ertekvesztest ken elszamolni. Az crtckvesztest az erintelt tarsasagok
merlegeben kimutatolt vagyonvesztes (sajat toke csokkencse) alapjan kell figyelembe venni.
Az egy evnel hosszabb lejaratu ertekpaplrokat a Szamviteli TOrveny altaI el6irt mOdon kell enekelni mindaddig,
amig a7.ok erteke tart6san nem csOkkent. Alapvell'len akkor kell ezen eszkOzok eseteben ertekvesztest
elszamolni, ha piaci enekok tart6san esjelent6s mertekben a kOnyv szerinti CrtekUk alatt van.
Ha a peRZUgyi eszkOzOk merlegkeszitCskor piaci erteke jelentosen es tart6san magasabb a kOnyv szenntl
eI"ttknel, a koIOnbi'l7..clte1a korabban elszamolt ertekvesZlest visszalrassal csokkenieni kel!' A visszalrast
maximum az elszamolt ertekvesztes menckeig lehet megtenni. Ezen tillmen6en, ha a piaci ertek tovabbra is
meghaladja a kOnyv szerinti erteket, ertekhelyesbitest kell meghallirozni. A kamatoz6 ertekpaplrok eseteben a
visszafrast azonban csak a nevertekig lehel megtenni.
A tarlos reszesedesek, lanGs hile/viszonyt meglestesitiJ ertekpapirok. kOreben az elszamolt ertekvesztest a
pCnzilgyi mQveletek raforditasaival szemben kell elszamolni. A felsorolt eszkOzOk kOreben tOrteno visszairast,
pedig a penzUgyi muveletek raforditasainak csOkkentesevel kell elszamolni.
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2. Keszlelek
Bekerfllesi (beszerz.esi) erttk specialis tttelei:
A mer-leg forduI6napjaig beerkezett, de nem szamlAzott ktszletek eseteben a szerzOdes szerint ismert tetelek
alapjan keII a bekertllesi trteket meghatllrozni. Kes6bb. ha a szamla megerkezik es a kUlOntKSzetjelent6s, akkor a
bekerUlesi erttket kell m6dositani, ha nem jelcnt6s. akkor vagy az egyeb bevetelek. vagy az egyeb rafordirAsok
kOzl:inkeII elszamolni.

Vasarolt keszletek analitikus nyilvantartasa:
Ev vegi leltar alapjan

Vasarolt keszletek ev vegi ertekelese:
Ttnyleges bekerolesi erteken utols6 beszerzesi amn

Vasarolt keszletek esettben erttkvesztest kell elszamolni, ha
a kOnyv szerinti erttk tart6san ts jelent5sen magasabb a merlegkesziteskor
piaci ertekntl
a keszlet az elOinisoknak, eredeti rendehetesenek nem felel meg, megrongal6dott, ertekesltese
bizonytalan. feleslegesst valt
fajlagosan kis ertekll keszlet ertekvesztese a gazdalkod6 altai kialakitott keszletcsoportok kOnyv
szerinti erttkenek aranyaban is meghatarozhat6
A korabbi ozJeti evekben elszamolt erttkvesztes Osszegtt visszairassal csOkkenteni kell, ha a rtszesedes
merlegkeszittskor
piaci erttke jelentOsen es tart6san magasabb, mint annak kOnyv szerinti erttke. Az
ertekvesztes visszainisaval a reszesedts kOnyv &zennti erteke nem haladhatja meg a bekerl.ilesi (beszerz.esi)
erteket.

Mandala Gerincj09a
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3. KO"etelesek
Az EgyesUlet csak az elismert, masik fel altai is j6vahagyon

kOvetelest mutatja be a merlegben. A Idllfijldi
penzertekre sz616 kOveteJest a bekerUles napjara, ilIetve a szerz&les szerinti teljesftes napjara vonatkoz6 MNB
altai meghirdeten deviza kozepArfolyaman s7.Amiton forinterteken kell nyilvantartasba venni. Ertekelese a
ffierlegben kOnyv szerinti erteken tMenik, amfg azt penzQgyileg vagy egyeb m6don nem rendeztek, valt6val ki
nem egyenlltettek, illetve amig azt eI nem engedlck vagy behajthatatlan kOveleIeskent Ie nem IrtAk.
A devizas penzeszkOlOk atertekeleset a ceg a 2010. evi CXXIII. tOrveny elOirAsai alapjan a Szt. 60. S.a (2)
bekezdese ertelmebcn a merlegfordul6napi enekelesbOl ad6d6 minden ArfolyamkOIOnbOzetet eredmenyt
m6dos/t6 telelkent elszamol, ruggetlenUI annak nagysagat61. Az ev vegi atenekeles soran tetelenkent
megallap/tjuk a kUIOnbOzelet, majd az az el6jelhelyes Osszes/tes uran vagy arfolyamnyeresegkent, vagy
Arfolyamvesztesegkenl kOnyvelend6.
A devizaalapu. kOveteJesek es devizaalapu. kOlelezettsegek eseteben is kOtelezO a merlegfordul6napi enekeles.
Az EgyesUlet a vev6, az ad6s minos/tese alapjan az Uzleti ev merlegfordul6napjan

fennall6 es a merlegkeszites
idopontjaig penzOgyileg nem rendezell kOvelelesnel enekvesztest sumol el a kOveteles kOnyv szerinti erttke es
a kOveteles varhat6an megterUI6 Osszege kOlOtti - vesztesegjellegu - kOIOnbOzetOsszegeben, ha ez a kUIOnbOzel
tan6snak mutatkozik es jelenl6s OsszegQ.
A jelentos merteket a kOvelkewk szerint minositi az EgyesOlet: az adoll kOvetelest az Uzleli partner eves
forgalmanak 25 o/••..ban hatarozza meg.
Az EgyesOlet alkalmazza a nyilvantartasba veteli ertek szazalekaban WI1en6 ertekvesztes meghauirozasat a
vevonkent, ad6sonkent kisOsszegu kOveteleseknel.
EIO"eb kOvetelkkent mutatja ki az EgyesOlet a rnunkavallal6i tartoust, a visszaterftend6 ad6t, az igenyelt. de
meg nern teljesltett tamogatast. a rOvid lejAratra kolcsOnadott penzeszkOzt, valaminl a tarl6san adott kOlcsOnb61a
merlegfordul6napot kOvet6 egy even belul escdekes reszleteket, a peresltett kOvetelesekb61 all az OSszeget,
amelynek penzOgyi rendezese az Uzleti ev merlegfordul6napja es a merlegkeszltes idopontja kOlOtt megtonent.

4. celtartalekok
Annak erdekeben, hogy az egyszen1sftett eves beszamol6ban nern realiult eredmeny ne jelenhessen meg, az
ad6zas elotti eredmeny terhere celtartalekol kell kepezni.
Az ad6z.Aseloni eredmeny terhere celtartalekot kell kepezni:
A varhat6 kOlelezett.w!gekre
(garancialis kOtelezettseg, kezessegvallalas, opci6s Ugyletek, garanciavallalas, nem val6di penzi6s Ogyletek,
valt6kezesi kOtelezettseg, Ie nem zart peres Ugyekkel kapcsolatos varhat6 kOtelezenseg, korengedmenyes
nyugdljazAs, vegkielegites,
kOmyezetvedelmi
kOtelezet1seg, haUiridos OgyletekbOl kOvelkero fizetesi
kGtelezettseg, stb.)
A nem realbill. de elhatliroll arfolyamvesztesegekre (ha e1hatarolJs tOrtent)
CeJtartalekJcepzes a j6vobeni k61tsegekre
Az ad6zas eloni eredmeny terhere a szUkseges menekben celtartaJekol kepez a Kft, az olyan varhat6 jelentlis es
id6szakonkent ismetlOdo jOvobeni kOltsegekre (fenntartasi, az atszervezesi kOltsegekre, a kOmyezelvedelemmel
kapcsolatos kOltsegekre), amelyek • a merlegkeszltes idopontjaig rendelkezesre a1l6 informaci6k szerint
feltetele7.helikn vagy bizonyosan felmertllnek rnajd, es nem sorolhat6k a passzlv id6beli elhatarolasok kOze.

Az el3z6ekben ki nern emelt eszkOzOk es forrasok merlegben val6 ertekelese
liltahinos e16frasai, valaminl az trtekelesi Sz..abalyzat elvei szerint tOrtenil.

.II.

SZlim,"'iteli TOn-eny
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Rendszer EgyesOlet vagyoni, jlh.'edelmez6s~i

es penzOgyi helyzete

Az egyesillet vagyoni strukturajanak alakulasa:

adatok eur forintban
Met!ncvezes
A. Berektetetl eszkOzOk

2011. XII. 31.

2012. XII. 31.
280

J. Immaterililis 'avak
II. Tar,gyi eszkozOk

0
280

III. Befektetett penzO,gyi eszkozOk
B. FOf"2OeszkOzok

J. Keszletek

6488
0

II. Kovetelesek

0

III. Ertekoaoirok

0

IV. PenzeszkOwk

e. Aktf". idobeli

0

elhatarohisok

EszJciizijk ou-usen
D. Saiat tOke
E. Celtartalekok
F. Kotelezettse~ek

6488
955
7723
400
0
1340

I. Hatrasorolt kOteleuttsegek

0

II. lIosszU Ie.Aratu kOteleuttse2ek

0

III. ROvid leiAratti kOtelezeus6?:ek

1340

1. ROvid lejAratil kOlcsOnok

0

2. ROvid leiaratil hitelek

0

3. VevOkt31 kapon el3le,gek

0

4. Szitllit6k

698

5. V<l.1t6tartozasok

0

6. ROvid l.kOt.kapcsolt v<l.lIalkonissal sz.

0

7. E,gyeb rOvid leiAratti kOtelezensegek

642

G. Passziv id6beli elhatarolasok

5983

Forrasok

7723

OSsZt!!it!n

Valtonts

Mandala Gerincj6Qa Rendszer Egyeslllet
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A Mandala Gerincj6ga EgyesOlel Osszvagyonat reprezentAI6 merleg fMsszeg 7.723 EFt

Az EgyesOlet eszko7.ein heWI 3,6 o/o-Osreszaranyt kepviselnek a befektetett eszkOzOk (e10z6 ev adala: ),
valamint 84,00 % (el6zo ev: %) a forg6eszkOzOk aranya. (Az aktfv id6beli elhatarolasok allomanyanak aranya
12,37 %).

Az EgyesOlet befektetett

eszkoz alluman)'a

a tArgyid6szaki beszerzes miatt 280 EFt. A befektetett eszkOzOk

legnagyobb allomanyat (100 %-at) a tArgyi eszkOzOk kepezik.

A H.rsasag for20eszkllzein

helill a keszleteknek a reszaranya 0010,a kOveteIeseknek a reszaranya Osszesen 0,00%-

a (e16zo ev adata 0 %). A penzesz.kOzOkallomanya az Osszes eszkOzallomany 100,00%-a. (el6zo ev adata: 0 %).

A forrasokon

belill 5,18 % a sajat t6ke, 17,35.% a k61elezettsegek aranya. A passzlv idobeli elhatArohisok

allomanyanak aranya 77,5%.

A sajal toke allomanya 20 12-ben 400 EFt.

Celtartalek

kepus a 2012. ev vegen nem IOTtent.

Az Egyesillet alaplevekenysegebOl szarmaz6 arbevetele 8.192 EFt volld
A Mandala Gerincj6ga Rendszer Egyesillet targ,Jevi alaptn'eken)'segi

szerinti ercdmenye

400 EFt.

Az EgyesOlet vaUalkozilsi tevekenyseget 2012 ev soran nem vegzett. Ennek megfelel6en a flirg)'e,.'i vallalkozasi
te\'ekenys~b61

elert eredmenye:OEfT

Az Egyesillet 2012.evi mukOdesehez kapcsol6d6an nthany mutat6:
Mutat6 megnevezese
t6keer6sseg

Mult tv

mutatO

Targy tV
5,179 %

Eszk6z,arlinyos (adozas elotti)
ercdmen)'

5,179 %

Keszpenz lihiditasi

484,180 %

mutat6

R. A merlc~hez es az eredmenywkimutatashoz

kapcsol6d6 kiegeszitesek

I. A rnerleg t"g)'es tetelcihez kapcsolod6 kie2eszitesek

A Mandala Gerincj6ga RendS7.er Egyesillet az eszkOzeit es forrasail a szamvileli politikajaban r6gzilelt elveknek

Mandala Gerincj6Qa Rendszer EgyesOlet
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megfe1eloen ertekelte.

I. Az immaterialisjavak

allomimyanak alakuliisa

A Urrgyidoszak soran az immaterialis javak erteke 0 EFt.

2. A Jirrgyi eszkozok allomanyanak alakuldsa

A targyi eszkOWk bl"utt6 erh~ke 566 EFt.
Az tv soran 286 Eft tervszerinti ertc!kcsokkenesi lelms lett elszamolva, C!Vk071>enimegvaltoztatas nem volt.
Terven feluli c!rtc!kcsokkenesi leiras es annak visszalrasanak targyid6szakban nem kertllt elszamolasra.

3. Targyidiiszaki elszamult ertekvesZ1tfs alaku.ldsa

A 20 12-es C!vbenertekvesztest nem szamolt el az EgyesUlet.
Az EgyeslHet a mc!rlegkeszites id3pontjaban
ertekvesZlest
jelentos

a vesztesegjellegti

rendelkezisre

a1l6 infonnaci6k

alapjan

a kOvetell~sekre az

kUIOnbOzet Osszegc!ben kc!pzi, ha ez a kOlfinbOzet tart6snak mutatkozik es

Osszegli, vagyis egy even ttili es meghaladja az egymilli6 forintot. A vcsztesc!gjellegli kUIOnbOzet

meghatarozasa

a kOvetelC!Sekegyedi C!rtekelC!Se
alapjan tOI1enik. A vevonkent, ad6sonkent kisOsszegli (brutt6

egymi1li6 forint alatti) kOveteleseknc!1az crtekvesZlc!s Osszeget ezeo kOvetelesek nyilvantartAsba vcteli ertekenek
50 szazaltkaban

4. Cel'artalik

hatarozza meg az EgyesOlet.

kepzes

A targyid6szakban

celtartalek kepzese nem tOrtent.

5. Egyes kotelezettsegek bemulatasa

a.) ZAlogjoggal biztositott kOteleuttsegekkel

az egyesOlet nem rendelkezett.

b.) VAlt6tartozasokat az egyesOlet nem mutatott ki 2012.12.31.-en.
c.) A Mandala Gerincj6ga EgyesOletnek Ot evnel hosszabb futamidejO kOtelezettsege a targyidOszakban nem
volt.

Mandala GerincjOga Rendszer EgyesiHel
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KiegeszitO melleklet 2012. ev

6. Mer/egen kivuli kOtelezett.fegek

FOgga es biztos kOtelezcltsCgekkel a tirsasag nem rendelkezett.

7. Ahiv idobeli elhatarolOsoli eJ{res teteleinek reszletezese

Megnevezes

Osszeg (eFt)

Alidv idiibeli elhatarofQ.<;

955

Bevetelek aktiv id6beli elhatArolAsa

955

Kmtsegek, niforditasok aktlv idobeli elhatarolasa

0

8. Passziv idabel; elhatorolmoll egyes Uiteleinek reszletezese

Megnevezes

Osszeg (eFt)

Pa.uzlv idfibeli t'lhataroltis

598J

Bevctelek passziv idabeli elhatarolasa

5105

KlHtsegek, rMorditasok passziv idabeli elhatArolAsa

9. Hosszu lejaratu 116telezettsegekkel a Kft. nem rende/mik.

10. A torgyev soran /ekOt6tt tartald OEFt.

I J. Kapcsolt vallalkozasokka/ szembeni wte/ezettseg 0 EFt.

J2. Sajot toke valtozosanall resz/etezese
A Tarsasag sajat tokeje a targyidoszakban 400 e Ft.

J3. Hatrawrolt k61eJezett.fegekke/ az Egyesii/et nem rendelkezett.

878

-------

---------------------------------------

Mandala Gerincj6Qa Rendszer Egyestllet

II. Az eredmenykimutatas
A Mandala

Gerincj6ga
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KiegeszitO melleklet 2012, ev

cines teteleihez kapcsolOd6 kiegeszitesek
Rendszer Egyeslliet elkeszitett ercdmeny-kimutatasa

egyes teteleinek

ertekelese a

szamviteli politikAban rOgzltett elveknek megfelel6en tOrtent.

I. Ertelcesites nelto arbeveletenek osszetetele flibb lewJkenysegenkint
A Mandala Gerincj6ga

Rendszer Egyesi.llet 2012-ben 8.192 EFt alaptevekenysegb61 szannaz6 arbevetelt elt eJ.

Az Arbevete1 f3bb tevekenysegi bontAsat az al<ibbitablazat tartalmau.a:

Tevekenyseg

E•..teke EFt.ban

Oktatis arbevete1e

8.183

KOnyvertekesites Arbevctele

4

Egycb crtekesitcs Arbevetele

5

Export eltekesites

0

Osszesen

8.192

2. Az export ertekesltes nem volt.

J. A kolrsegek kiilrsegnemenkimi

alakulasanak bemulalaw

A tArsasag ta...gyid6szaki kOitsegnemei az alAbbiak surint alakultak (adatok EFt-ban):
AnyagkOltseg

22

Igenybevett szolgaltatAsok erteke
Egyeb szolgaltat3sok erteke

7.643

lJ

Eladon aruk beszernsi erteke

o

Eladon (kOzvetltett) szolg<iltatasok erteke

o

Anyagjellegu

•..{jfo•..ditasok

BerkOltseg
Szemelyi jellegfi egyeb kifizetesek
Berjarulekok

7.678

o
o

Szemelyi jelll"gu rMorditiisok

o
o

ErtekcsOkkenesi leinls

3

Kt"lLTSF:GNDI[1(

()SSZKliOES

4. Jelenlos 6s.~zegu hibak eredmenyre, vagyonra gyakoroll haUlsai
Az eloz.6 evekkel kapcsolatosan nem lett ad6zon eredmeny-helyesbiles elsziimolva.

5. A jelemo..~nek minositelt rendkiviiJi bevelel is ralordiliu a largyidoszakban nem lett elszamolva.

7.681

Mandala Gerincj69a

Rerldszer EgyesOle!

"

Kiegeszlt6 melleklet 2012. ev

adatok eft-ban
Ad6zAs e1litti eredmen)'

400

Ad6alap n15nlli tetelek:

0

ST.amviteli torveny szerinti el1ekcsOkkenes

3

Fejlesztesi lartalck ad6evben kepzett Osszege

0

Adoalap cs15kkento teielek:

3

Ad6tOrveny szerinti enekcsokkenes

3

Ad6alap
Tarsasagi

400
ad6

0

Mandala Gerincj6Qa Rendszer Egyesiilet
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KiegeszitO melleklet 2012, ev

kiegeszitesek

I. Munkaiig}'i adatok
A tarsasagnal az alkalmazotti letszam nem volt. A kereset az allibbiak szerinl alakult a tArgyidoszakban:
Atlagos statisztikai

BerkOlrseg (eFt.)

Szemelyijellegu

letszam (ill)

egyeb kifiz. (EFt.) •
0

A tarsasagnal

az alkalmazottak

0

0

Atlagos statisztikai allomanyi letszama 0

to

volt. A letszam Osszetetele a

IArgyevben az alabbiak szcrint alakult:
Fizikaiak

00,0 %

Szellemiek

0,00 %
0,0 %

Osszesen

II. Tisztsegviselok

j uttatasai

Az ElnOkseg reszere a tArgyidoszakkal kapcsolatosanjar6 junatAsok a kOvetkerok szerinl alakultak:
a.)elnnk
Az elnOkseg 3 mhOl alit, tevekenysegUket tirsadalmi munkaban vegeztek. Reszukre foly6slton kOlesOn,
eloleg, iIletve nevOkben a ceg Altai vAllalat garancia nem volt a tArgyidoszakban.
Korilbbi vereta

tisztsegvisel6kkel,

tagokkal, felUgyel0 biwttsagi

lagokkal kapcsolatosan

a tarsasag nem

rendclkezik nyugdijfizetesi kOtelezettseggel.

III. Az EgyesUlet reszesedesekkel

nem rendelkezik.

IV. Tulajdonosokra

"onatkow

Az egyesUletjegyzett

tokevel nem rendelkezik. Tagjai 10 ffi maganszemely.

V. Korn)'ezelvedeJemmei
A kOrnyezetvedelmet
anyagokkal

adatok

kapcsolatos

informaci6k

kOzvellenUl szolgal6 tArgyi eszkOzOkkel. veszelyes hulladekokkal,

az EgyesUlet nem rendelkezen

a 2012. ev folyaman. K6rnyezctvedelemmel

EgyesUlet celtartalekot nem kepzett.
.•.•.-.

kOrnyezetre karos
kapcsolalosan

az

A.I1.-T.\. BEFEKTETESITUKOR
TArsasag neve;

Mandala Gerincj6ga Rendszer EgyesUlct
2012.12.31

.

adatok Ft ban

Tetel meunevezese •

Vaovoni ertekO iog brutt6 crtcke
Szellemi termck brutt6 erteke
Inl!atlanok brutt6 crh~ke
MGszaki berende7csck, ianmivek bruno erteke
Eov~bberendezesek bruno erteke bruno erteke
Beruhazasok, beruhazasra adott elolcpck
Brutto ertck osszesen:

Nvit6

0

282900

0

282900

VauvonicJ1ckO i02crtekcs5kkencsee
Szellemi tcrmek ertekcsOkkenese
Inoatlanok ertekcsokkcnese
Muszaki bcrendezesek, iarmuvek ertekcsokkcnese
E~vebberendezcsek ertekcsokkenese
Ertckcsokkencs

osszesen:

0

3012
3012

fOkOnyv

3012

elten~s

Van-voRi ertekli iop neU6 erteke
Szellemi tennek nett6 erteke
Invatlanok nctt6 erteke
Muszaki bcrendezesek, iannuvek nett6 crteke
Eoveb bcrendezesek nett6 crtcke
Beruhazasok, bcruhazasra adou elOlegek
N elto osszesen:

Atsorolas

N~vekedes

0
0
0

0
0
0
0

Csokkenes

ZOr6

0

0
0
0
0
282900
0
282900

0

0

0
0
0
0
3012
3012

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
279888
0
279888

0

o
0
0
0
0
279888
0
279888

D.T.I. SAJAT TOKE
Civilszervezetneve:

Megnevezh

Mandala Gerincj6ga Rendszer EgyesUlet

Sajal16ke

Jegyzelt, de
Jeg)'zett t6ke
be oem
TOkelartalek
fizetelt 16ke

N"itoallomanv az ev e1eicn
0
A salat toke elcmcinek ei!ymas kozotti mozi!asa
Eleze evi ercdmenv atvezetes
0
JCl!Vzetttoke cmeles ercdmenvta
0
Atvezctcs eredmcnvtartal<~k es
0
Atvezetes eredmenvtartalek es
0
Feilesztesi tartalek keDzes
0
Feilesztcsi tartalek fclhasznal.
0
Atvezetes teketartalek es lek<>t
0
Revizi6 - Oncllen6rzes eredm
0
EI,veb mozoasok
0
Osszcscn
0

0

0

A s3lat toke valtozasa
JeQvzett toke cmcles vauv cs6
Befizctcs eredmenv-, toke-, va
Osztelek kifizetes eredmcnvta
Tekctartalek vaQVeredmenvt:1
Teketartalek vacv ercdmenm
E"veb ;opcimek
Tarovevi eredmenv
Osszesen
Zaroallomanv az ev vCfJ"cn.

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
400
400
400

0

0

0

Eredmeny
tarlaltk
0

Lt-kllt61t
tartalek
0

Erlek hel)'esbltes
ertekelhi
lertalekra
0

fordulona
Vallis
erltkeles
ertekelbii
tartalekra

2012.12.31

Merleg
szerinti
eredmen)'
0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

400
400
400

Mandala Gerincjoga Rendsl.er E~esulet

Penztarleltar

Darab
200

45
12
15
21
12
I

I

o
o
I
I

2012.12.31

Cfmlet

Osszeg

db
db
db
db
db
db
db
db
db

20000
10000
5000
2000
1000
500
200
100
50

db

20

db
db

10
5

4000000 Ft
450000 Ft
60000 Ft
30000 Ft
21000Ft
6000 Ft
200 Ft
100 Ft
OFt
o Ft
10 Ft
5Ft
4567315

Ft

4567315

OFt
Ft

elteres:
Fokonyv szerinti uro penzkeszlet

A leltarozasi bizottsag tagjai megallapitottak, hogya fOkonyvi karton szerinti
penzkeszlet cs a tenylegesen felleltarozott penzkeszlet kozott elteres nines.

Budapest, 2012. december 31.
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eVeS beszamol6

merlege
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Elazo ev

EI6zo; ev
helyesbitese

Targyev

ESZKOzbK (AKTivAK)

A.

Befel<telen eszkOzok
0

2.0

0

2.0

0

6488

0

6488

J. Immaleriil.lis javak
H.•. ,,".~yiPS7koz6k
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B.

Forg6eszkOzok
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II. Kovetelesek
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III. LekOtOtt tanah~k
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Celtartalekok
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1340
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0
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eves beszamol6 eredmeny-kimutatasa
(Adarok e~er forinrban.)

Alaptevekenyseg
e/6zfJ ev

1. ~rtekesites

eKiz6 ev
helyesbilese

Vallalkozasi
/<lrgyev

el6z6 ev

tevekenyseg

eJ6z6 ev
helyesbi/(jse

Osszesen

rargyev

e16z6 ev

e16z6 ev
he/yesbirese

Ulrgyev

nett6 Arbevetele

81.

C

0

C

81.

2, Aktivalt sajat ie'Il;;""lm~"'yek
erteke
.

..

.3. Egyeb bevelelek
C

3C

0

3

• tagdlj, alapit6t61 kapolt
beflzeles

3

3C

- IAmogatasok

- adomanyok

4 ..PenzOgyi mOveletek

beveteJei

0

1

0

Q

1

5. Rendklvi..ili he ..•.
~":.ick

..

ebb61:

• afapft6t61 kapon befizeles

- tAmogatasok

A. Osszes

bevete! (1+2+3+4+5)

ebb6J: kozhasznu

82 ••

0

0

823'

0

Q

767

0

0

0

0

3

0

153

levekenyseg

bevetelei

5. Anyagjellegu

raforditasok

I.

Szemelyi

0

tiszlsegvisel6k

l ~nekcsOkkenesj
Egyeb

7'"

jellegQ roi.ordft.isok

~bb61: vezel6
uttatasai

,.

0

lefras

rafordflasok

C

153

C
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:ifordilasal

..
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-
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-
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e16.z6 ev

e16z6
helyesbllese
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-
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Qsszesen
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(
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0
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0
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0
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0
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1.4 Szervezet ad6szama:
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2. Targyevben
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Emelet: I
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Alt6:
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[Kompolti Hedvig Erzsebet

vegzett alapclH s%erinti es ktizhaSZnlJ tevekenysegek

bemutatasa

)A eel okmegval6sitAsara kOlijnbozCieszk6z6ket alkalmaztunk.
Letrehoztuk a www.gerincjoga.huweboldalt,ahalagerinc
egeszsegevel kapcsolatos
informAci6kat, mozgAssal kapcsolatos tevekenysegeket osztottuk meg az erdekl6d6k szamara.
A Facebookon letrehoztuk a Gerincj6ga Rendszer oldalt, ahol a napi/heti aktuaJitilsok
kapnak teret.

I:..
I"'.

Iinternetes

Elindrtottuk a gerincjoga.lap.hu linkgyOjtemenyt, ahol a temavaI kapcsolatos szamos
oldal elerhetoseget gyOjtottOk ossze es rendszeresen frissftjOk.
~,~
C'S(\portos mozgasterapia foglalkozasok kereteben a gerinc egeszsegere iranyul6 j6ga
gyakorlatoka. i<lnl~unk.foglalkozasokat vezetOnk.
.- A komoly erdeklCid6k szamara oktat6kepzeseket szervezOnk.
~"
ResztvettOnk a Magyar Jogaoktat6k Szl:lvettsege altaI szervezett nagy eves esemenyen, a
lJ6gafesztivalon, ahol Gerincj6ga bemutat6 6r~kat tartottunk es a standunkon informaci6kat,

3.1 Kc'lzhasznutevekenyseg megnevezese:

[

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kc'l:Z~le~I.:d~':'-,f~og:;:,,:.~b~'~ly:h~e~l:y,:r==============[

I[

3.3 ~K~b:Z~h:.~,,~n:';:le~,~e~k:e:ny;',:e'g;-;::ce~l:c:'O:P:O:rt~1:.~,
r==========================

rs

3.4 Kozt"':'iSznu
tevekenysegb61reszesill6k ii""'",,~';;m;;;;.~.
r========,-----------Kd,"~";
. ".,<eny,eg lobb mdmenye',
L
-'-_

. Kit61t5 verzi6:2.48.0

Nyomtatvany

verzi6:1.6

Nyomtatva:

2013.05.09 14.44.24

',

I
"

.

--

- ""

~ll,.

A kettiis konyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszm-isagi melh~klete

PK-142

,

Szervezet neve:
Mandala

Gerincj6ga

4. Kozhasznu

Rendszer

tevekenyseg

EgyesOlet

erdekeben

felhasznAlt

vagyon

kimutatasa
(Adatok eze' tonntban.)

41

4.2

4.3

Felhasznalt

vagyonelem

megnevezese

Felhasznalt vagyonelem

Felh~~?~,lOI,vagyonelem

-

-- -

-

Kbzhasznu
felhasznAlt
(Osszesen)

rnegnevezese

.

megnevezese

Vagyonelem

erteke

Felhaszna.IAs celia

Vagyonelem

erteke

FelhasznalAs

Vagyonelem

erteke

FelhasznaUI.S celia

celja

teveken~seg
erdekeben
vag yon
imutatasa

Kijzhasznu tevekenlseg erdekeben
felhasznalt vagron imutatAsa
(mindosszesen
5. eel szerinti

jutattasok

kimutaUisa

5.1 eel szerinti juttatas megnevezlise

5.2

Elaz6 ev

0

Gel sz.erinti Juttatas megnevezese

5.3 Gel szerinti jutaUas megnevezese

Gel szerinti
(6sszesen)

junatasok

Targyev

Elozo ev

Targyev

EI(lz6 ev

Ta.rgyev

kimutatasa

C
eel szerinti juttatasok
(mindosszesen)

kimutatasa

C
6. Vezet6 tisztsegviseloknek

-

nyujton

junatas

6.1 TisztS?";

EI6z6 ev (1)
Elno

6.2

A.

Tisztseg

Vezet6 tisztsegvisel6knek
junatas 6sszesen;

nrgyev

(2)

0
EI6zo ev (1)

0
Targy ev (2)

nyujton

0
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Szervezet neve:
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7. Kozhasznu

Rendszer

EgyesOlet

jogallas megallapita,sahoz

..

szOkseges mutat6k
(Ada/ok ezer 'orin/ban.)

Alapadatok

..

EI6z6 ev (1)

B. Eves Osszes bevetel

Targyev (2)

•

ebbOl:

82"

C. A szemelyi jbvedelemad6
meghatarozott
reszenek az
ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznaiasAr61 5z616
1996. ev; CXXVI. tOrveny alapjAn atutalt tisszeg
O. Ktizszolgattatasi
E. Normativ

bevetel

tamogatas

F. Az Eur6pai Uni6 struktuniris
alapjaib61, illetve
a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tamogatas
G. Korr~~Mt hevetel [B-(C+D+E+F)}

..

..

823'

H. Osszes ,•..ford.tas (kiadas)
783'
I. Ebb61 szemelyi

jellegCi raforditas
(

J. Kozhasznu tevekenyseg rciforditasai
K. Ad6zott

eredmeny

l. A szervezet munkajaban kozremuk6do
kozerdekll
tevekenyse!let
ve~zo szemelyek szama
&ak6zerdeku 6nk ntes tevekenysegr61 sz616
005. evi LXXXVIII. torvenynek megfelel6en)

•

onkimtes

Er6tomis elMtottsag mutar6i

.
Ectv .• ';~.~. ~~. iJ~J(B1+B2)/2 > 1.000.000 .• Hj
Ectv. 32. !i (4) b) (K1+K2"rO]
Ectv. 32. ~ (4) c) ((I1+/2.A1.A2)J(H1+H2»_0.25)
Tarsadalmi ramogatottsag
Ectv. 32.!i (5) a) [(C1+C2)1(Gl+G2)
Ectv. 32.!i (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2»=O,5)

c_

Mutat6 refjesftese
Igen

",em

I&l
~

0
0

0

~

mutar6i

>=O,O2}

Ectv. 32. !i (5) c) f(Ll +L2)/2>_ 10 fo]

,
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Szervezet
Mandala

neve:

Gerincj6ga

Rendszer

EgyesOlet
A Mandala

':;;Oq,arn ell"'2!vezese:

Tamogatasi

Gerincj6gy

Rendszer

EgyesOlet

2012. evben

tamogatasban

Tamogat6 megnevezese:

0
0
0
0

k(lzponci ktlltsegveles
onkormanyzati
Tamogalas

kCiltsegvetes

forrasa:

nemzetkllzi larras
mas gazdalkod6
::,Tamogatas

id6tanama:

Tamogatasi Csz(';:

-,.

-

- ebb61 a targyevre juta tlsszeg:

I

• largyevben

lerhasznall

- !argyevben

folyositon

osszeg:
Osszeg:

!

i

TamogatAs

tipusa:

vissZaleri!endo

!

!,

Targyevben

felhasznalt

0

vissza nem teritend6

bsszeg

reszletezese

0

jogclmenklmt

Szemelyi

[ DOlogi

-_.~

-

Felhatmozasi

----

Osszesen:
Tamogatas

targyevi

telhasznalas.inak

szoveges

bemutat.isa;

..

,

I

!

I

z z e'

v

en vegze

ev

enys

gek es programo

emutatasa

-
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