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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
[EsBo program] 

 1000HUF Előző év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 0 0 

A.I. Immateriális javak 0 0 

A.II. Tárgyi eszközök 0 0 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

B. Forgóeszközök 1 996 1 997 
B.I. Készletek 0 0 

B.II. Követelések 120 0 

B.III. Értékpapírok 0 0 

B.IV. Pénzeszközök 1 876 1 997 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 996 1 997 

D. Saját tőke -2 456 905 
D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0 

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 2 754 -2 456 

D.III. Lekötött tartalék 0 0 

D.IV. Értékelési tartalék 0 0 

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -5 210 3 361 

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 

E. Céltartalékok 0 0 

F. Kötelezettségek 4 422 1 062 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 422 1 062 

G. Passzív időbeli elhatárolások 30 30 

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 996 1 997 
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[EsBo program] 

  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 1000HUF Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0 

3. Egyéb bevételek 10 000 10 158 0 0 10 000 10 158 

  ebből: - tagdíj 0 0 0 0 0 0 

  - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0 

  - támogatások 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 

  ebből:adományok 0 0 0 0 0 0 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 10 000 10 158 0 0 10 000 10 158 

  ebből: - közhasznú tevékenység bevételei 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 

5. Anyagjellegű ráfordítások 15 210 6 797 0 0 15 210 6 797 

6. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0 

7. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 0 

8. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 0 0 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0 

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 15 210 6 797 0 0 15 210 6 797 
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
[EsBo program] 

  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 1000HUF Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

  ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 15 210 6 797 0 0 15 210 6 797 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -5 210 3 361 0 0 -5 210 3 361 

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -5 210 3 361 0 0 -5 210 3 361 

  Tájékoztató adatok             

A. Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 

  ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0 

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 

  ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0 

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0 

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás 0 0 0 0 0 0 

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 0 158 0 0 0 158 

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0 

G. Adományok 0 0 0 0 0 0 
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Felelősen Magadért - Egyesület Kiegészítő melléklet 
[EsBo program] 

1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

A Felelősen Magadért - Egyesület 2017. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő 
erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás 
hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Felelősen Magadért - Egyesület kialakított 
számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel. 

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a Felelősen Magadért - Egyesület számviteli politikájában olyan változás nem történt, 
amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.4. Beszámoló választott formája és típusa 

A Felelősen Magadért - Egyesület a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves 
beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A Felelősen Magadért - Egyesület az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget   
változatban állította össze. 

2.5. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.6. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és 
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a 
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
hivatalos devizaárfolyamon történik. 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges 
változásainak hatásain túl - nem változott. 
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Felelősen Magadért - Egyesület Kiegészítő melléklet 
[EsBo program] 

2.7. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - 
negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a 
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó 
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy 
az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges 
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további 
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.8. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek 
minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 

2.9. Céltartalék-képzés szabályai 

A Felelősen Magadért - Egyesület garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, 
jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint 
képez. 

2.10. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.11. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.12. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai 
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a. A Felelősen Magadért Egyesület célja olyan fórum, közösség létrehozása, ahol a nőiséget, a női 
egészséget érintő témák nem számítanak tabunak, ahol hiteles információhoz jutnak az érdeklődők, és 
ahol a női élet több generációt átívelő kérdéseiről őszinte, szakmai kommunikáció érhető el.  A FEME 
tagok segítsenek a tabuk lebontásában, az őszinte kommunikációban, abban hogy közösséget formálva 
egy olyan fórumot, felületet hoznak létre, ahol a nők érezhetik azt, hogy nincsenek egyedül 
problémáikkal. Támogassák minden korosztályban, élethelyzetben nőiségük megélését, egészségük 
megőrzését és azt a tudatosságot, amivel a problémák sokkal könnyebben áthidalhatók. Nőgyógyász és 
szexuálterapeuta szakértői segítségével hiteles, naprakész és érthető tájékoztatást nyújtanak a nőknek, 
legyen szó a miómáról, endometriózisról, PCOS-ről, meddőségről, hormonális problémákról, a 
változókorról vagy éppen a szexualitásról. 

 

b. A Felelősen Magadért Egyesület programjai:  

c. Folyamatosan bővülő tájékoztató cikkek a www.feme.hu honlapon 

d. Edukációs tartalmak a FEME Facebook oldalán - https://www.facebook.com/felelosenmagadert 

e. FEME Percek - Tabuk nélkül - edukációs videósorozat, melynek részei a FEME Facebook oldalán és 
YouTube csatornáján is elérhetőek - 
https://www.youtube.com/c/FELELŐSENMAGADÉRTEGYESÜLET 

f. Új program keretében elindult a Hello Termékenységtudatosság! programja az egyesületnek, melynek 
keretében a szakértők a fiatal generációnak is segítséget nyújt abban, hogy mit tehetnek azért ma, hogy 
később annyi gyermekük lehessen, amennyit szeretnének 

g. Adj erőt! pályázat - melynek keretében olyan női történeteket vár és díjaz az egyesület, melyek erőt 
és példát adhatnak azoknak a nőknek, akik nőgyógyászati betegséggel küzdenek 

h. Ingyenes élő online Fogadóórák a FEME Facebook csatornáján - ingyenes eseménysorozat, ahol egy-
egy női betegséggel összefüggő témát járnak körbe az egyesület saját és meghívott szakértői 

i. Saját Szalon események szervezése, ahol nemcsak találkozhatnak a közösség tagjai egymással, de 
arra is lehetőséget kapnak, hogy személyesen kérdezzék a szakértőket 

j. 2022-ben elindul az egyesület saját Podcast csatornája is, hogy minél több platformon tudjon a 
nőknek segítséget nyújtani egészségük megőrzésében, a betegséggel történő megküzdésben 

k. Kiadványok tervezése és gyártása - a FEME és a Hello Termékenységtudatosság! program számára 

l. Infografikák készítése - mióma, PCOS, változókor témakörökben 

 

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 

Edukációs tartalmú grafikai anyagok előállítása. 

 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

A. Befektetett eszközök 0 0 0 

A.I. Immateriális javak 0 0 0 

A.II. Tárgyi eszközök 0 0 0 
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 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 

B. Forgóeszközök 1 996 1 997 1 

B.I. Készletek 0 0 0 

B.II. Követelések 120 0 - 120 

B.III. Értékpapírok 0 0 0 

B.IV. Pénzeszközök 1 876 1 997 121 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 996 1 997 1 

D. Saját tőke -2 456 905 3 361 

D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0 0 

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 2 754 -2 456 -5 210 

D.III. Lekötött tartalék 0 0 0 

D.IV. Értékelési tartalék 0 0 0 

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -5 210 3 361 8 571 

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 

E. Céltartalékok 0 0 0 

F. Kötelezettségek 4 422 1 062 -3 360 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 422 1 062 -3 360 

G. Passzív időbeli elhatárolások 30 30 0 

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 996 1 997 1 
 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0.00 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 

3. Egyéb bevételek 10 000 10 158 1.58 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0.00 

5. Anyagjellegű ráfordítások 15 210 6 797 -55.31 

6. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0.00 

7. Értékcsökkenési leírás 0 0 0.00 

8. Egyéb ráfordítások 0 0 0.00 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00 

B. Összes ráfordítás 15 210 6 797 -55.31 

C. Adózás előtti eredmény -5 210 3 361 164.51 

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00 

D. Tárgyévi eredmény -5 210 3 361 164.51 
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3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 0.00 0.00 
Immateriális javak 0.00 0.00 

Tárgyi eszközök 0.00 0.00 

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 

Forgóeszközök 100.00 100.00 
Készletek 0.00 0.00 

Követelések 6.01 0.00 

Értékpapírok 0.00 0.00 

Pénzeszközök 93.99 100.00 

Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.00 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 
 
 

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Saját tőke - 123.04 45.32 
Jegyzett tőke 0.00 0.00 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 

Tőketartalék 0.00 0.00 

Eredménytartalék 137.98 - 122.98 

Lekötött tartalék 0.00 0.00 

Értékelési tartalék 0.00 0.00 

Adózott eredmény - 261.02 168.30 

Céltartalékok 0.00 0.00 

Kötelezettségek 221.54 53.18 
Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 

Rövid lejáratú kötelezettségek 221.54 53.18 

Passzív időbeli elhatárolások 1.50 1.50 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 
 

3.3. Vagyoni helyzet 
A saját tőke az előző évhez képest 3,361 EFt értékkel, 136.8 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

A Felelősen Magadért - Egyesület saját tőkéjének aránya az összes forráson belül a tárgyévben 45.3 % 
volt. 

A Felelősen Magadért - Egyesület kötelezettségei az előző évhez képest értékben nem változtak. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 
A pénzeszközök állománya 121 EFt értékkel, 6.4 %-kal növekedett. 



-6- 

Felelősen Magadért - Egyesület Kiegészítő melléklet 
[EsBo program] 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.45, a 
tárgyévben 1.88 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 100.0 %, 
a tárgyévben 100.0 % volt. 

3.5. Jövedelmezőség 
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 10,000 EFt, a tárgyévben 
10,158 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 158 EFt értékkel, 1.6 %-kal növekedett. 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt. Az 
árbevétel az előző évhez képest nem változott. 

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 168.3 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 371.4 % volt. 

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 331 Ft adózott eredmény jutott. 

A gazdálkodó sem az előző évben, sem a tárgyévben nem realizált árbevételt. 

Az adózott eredmény az előző évben -5,210 EFt, a tárgyévben 3,361 EFt volt. Az előző évhez képest az 
adózott eredmény 8,571 EFt értékkel növekedett. 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2. Össze nem hasonlítható adatok 

A Felelősen Magadért - Egyesület mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A Felelősen Magadért - Egyesület pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot 
vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által 
külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 

4.5. Befektetett eszközök 

Immateriális javak jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel. 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Tárgyi eszköz nem szerepel. 
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Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 
leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

4.6. Forgóeszközök 

Készletek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel. 

Követelések jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Követelés nem szerepel. 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 

Értékpapírok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel. 

Pénzeszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 
 

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Pénztár, csekkek 145 

2. Bankbetétek 1 852 
 

4.7. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel. 

4.8. Saját tőke 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A Felelősen Magadért - Egyesület a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs. 

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök 

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. 

Valós értékelés bemutatása 

A Felelősen Magadért - Egyesület a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére 
alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt. 
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4.9. Céltartalékok 

Céltartalékok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel. 

4.10. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel. 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 062 
 

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő egy éven belül esedékes kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő 
tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban 
kerülnek bemutatásra: 
 

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 062 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 

4.11. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 
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5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

5.2. Összehasonlíthatóság 

A Felelősen Magadért - Egyesület eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi 
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

A Felelősen Magadért - Egyesület adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi 
változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak 
összehasonlításában korrekciót kívánna. 

5.3. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Felelősen Magadért - Egyesület bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 0 0.0 0 0.0 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 

Egyéb bevételek 10 000 100.0 10 158 100.0 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0 

Bevételek összesen 10 000 100.0 10 158 100.0 
 

Árbevétel jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Értékesítés nettó árbevétele nem jelenik meg. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 
 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Támogatás 10 000 

NAV SZJA 1% 158 
 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg. 
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Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került 
elszámolásra. 

5.4. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Felelősen Magadért - Egyesület ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi 
táblázat: 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 15 210 100.0 6 797 100.0 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 0 0.0 

Értékcsökkenési leírás 0 0.0 0 0.0 

Egyéb ráfordítások 0 0.0 0 0.0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0 

Ráfordítások összesen 15 210 100.0 6 797 100.0 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 6 722 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 75 
 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Személyi jellegű ráfordítás nem jelenik meg. 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg. 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 
került elszámolásra. 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A Felelősen Magadért - Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által 
felszámított díjak bemutatása nem előírás. 

6.2. Létszámadatok 

A Felelősen Magadért - Egyesület a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. 
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A Felelősen Magadért Egyesület célja olyan fórum, közösség létrehozása, ahol a nőiséget, a női 
egészséget érintő témák nem számítanak tabunak, ahol hiteles információhoz jutnak az érdeklődők, és 
ahol a női élet több generációt átívelő kérdéseiről őszinte, szakmai kommunikáció érhető el.  A FEME 
tagok segítsenek a tabuk lebontásában, az őszinte kommunikációban, abban hogy közösséget formálva 
egy olyan fórumot, felületet hoznak létre, ahol a nők érezhetik azt, hogy nincsenek egyedül 
problémáikkal. Támogassák minden korosztályban, élethelyzetben nőiségük megélését, egészségük 
megőrzését és azt a tudatosságot, amivel a problémák sokkal könnyebben áthidalhatók. Nőgyógyász és 
szexuálterapeuta szakértői segítségével hiteles, naprakész és érthető tájékoztatást nyújtanak a nőknek, 
legyen szó a miómáról, endometriózisról, PCOS-ről, meddőségről, hormonális problémákról, a 
változókorról vagy éppen a szexualitásról. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Egészségfejlesztés, egészségnevelés 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségfejlesztés, egészségnevelés 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2015. évi CXXIII. törvény 1.§ (2) bekezdése ba), 1997. 
évi CLIV. törvény 35. § (1) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18 év feletti nők, akiknek nőgyógyászat betegsége van. 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 417 464 fő 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Folyamatosan bővülő tájékoztató cikkek a www.feme.hu honlapon 

Edukációs tartalmak a FEME Facebook oldalán - https://www.facebook.com/felelosenmagadert 

FEME Percek - Tabuk nélkül - edukációs videósorozat, melynek részei a FEME Facebook oldalán és 
YouTube csatornáján is elérhetőek - 
https://www.youtube.com/c/FELELŐSENMAGADÉRTEGYESÜLET 

Új program keretében elindult a Hello Termékenységtudatosság! programja az egyesületnek, melynek 
keretében a szakértők a fiatal generációnak is segítséget nyújt abban, hogy mit tehetnek azért ma, hogy 
később annyi gyermekük lehessen, amennyit szeretnének 

Adj erőt! pályázat - melynek keretében olyan női történeteket vár és díjaz az egyesület, melyek erőt és 
példát adhatnak azoknak a nőknek, akik nőgyógyászati betegséggel küzdenek 

Ingyenes élő online Fogadóórák a FEME Facebook csatornáján - ingyenes eseménysorozat, ahol egy-
egy női betegséggel összefüggő témát járnak körbe az egyesület saját és meghívott szakértői 

Saját Szalon események szervezése, ahol nemcsak találkozhatnak a közösség tagjai egymással, de arra 
is lehetőséget kapnak, hogy személyesen kérdezzék a szakértőket 

2022-ben elindul az egyesület saját Podcast csatornája is, hogy minél több platformon tudjon a nőknek 
segítséget nyújtani egészségük megőrzésében, a betegséggel történő megküzdésben 

Kiadványok tervezése és gyártása - a FEME és a Hello Termékenységtudatosság! program számára 

Infografikák készítése - mióma, PCOS, változókor témakörökben 
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Nincs adat megadva. 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Nincs adat megadva. 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 10 000 10 158 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 158 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 10 000 10 000 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 15 210 6 797 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 0 0 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 15 210 6 797 

K. Adózott eredmény -5 210 3 361 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X 

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

(közhasznú ráfordítások aránya)     
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 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 

(közérdekű önkéntesek száma)     
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