Közhasznúsági melléklet
A 2013. évi beszámolóhoz
/ A 350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján/

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név: Országos

Scleroderma Közhasznú Egyesület

székhely: Pécs
Aidinger János u. 40. VIII/31
7632
bejegyző határozat száma: Pk.60.123/2005/4/I.
nyilvántartási szám: 2554

képviselő neve: Szabó Béla János
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület alapvető célja, az aktív szerep vállalása a scleroderma betegséggel kapcsolatos egészségügyi ellátási,
illetve a betegeket érintő problémák megoldásában. A betegek teljes, érthető és megbízható információhoz jutásának elősegítése, minden problémában. A
betegek számára megfelelő érdekképviselet biztosítása. A betegek oktatása – szakmai előadások, fórumok, tájékoztató programok, kiadványok
segítségével – hogy minél teljesebb képet kaphassanak betegségükről. Mindezen alapcélok megvalósítása érdekében az Egyesület szakmai konferenciákat
szervez, így minden évben megszervezi a Scleroderma Világnap keretében a hazai konferenciát, kiadványokat, Hírleveleket ad ki, részt vesz a nemzetközi
FESCA által szervezett nemzetközi konferenciákon.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a 11/2012. (II.29.) KIM rendelet
40. melléklete alapján:
kód: 4.: oktatási tevékenység : ezt szolgálják a Scleroderma Világnap keretében megtartott
konferencia – neves orvosok szakmai előadásai, és a Hírlevelek – melyekben orvosi
tájékoztató cikkek jelennek meg.

-

Kód: 6.: egészségügyi tevékenység : ezt szolgálják az un. „lelki segélynyújtást” jelentő
beszélgetések részben a szakmai konferenciákon, részben a kisebb rendezvényeken, a helyi
betegfórumokon, betegtalálkozókon.

-

Kód: 7.: szociális tevékenység: a családvédelem funkcióját és az egészségkárosultak
támogatását jelenti, hogy nemcsak a betegeket, hanem a családtagjaikat is tájékoztatjuk,
felvilágosítjuk erről a súlyos, élet hosszig tartó, állandó kezelést igénylő betegségről, a
betegséggel való együttélés lehetőségeiről, az életminőség javítása érdekében.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: sclerodermával élő betegek
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 316 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: a betegség jobb megismerése, a szív-, tüdő-,vese-, bőr-, és
egyéb belső szervi érintettség megismerése előadások keretében, a betegek érdekképviselete
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Hírlevél, szórólap, plakát nyomdaköltsége
Scleroderma Világnap rendezvénye

/2 Hírlevél és szórólapok, plakát/

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

237 E Ft

Nyomdai
előállítás
512 E Ft összesen Összes
költség
/bontása
alábbiakban/

Ebből:

Kaposvári
klubnap
Szeged SC nap
plakát
buszktg.
személyszállítás
Rendezvény, étk.
Terembérlet

15 EFt
47 E Ft
152 E Ft
208 E Ft
90 E Ft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Scleroderma Világnap konferencia költsége
Hírlevelek, szórólap, plakát költsége

810 E Ft

200 E Ft

Tárgyév
512 E Ft
237 E Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Tárgyév (2)

0 E Ft

0 E Ft

0 E Ft

0 E Ft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Előző év (1)

Alapadatok

Tárgyév (2)

2.143 E Ft

2.599 E Ft

570 E Ft

537 E Ft

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1.573 E Ft

2.062 E Ft

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1.665 E Ft

1.565 E Ft

101 E Ft

52 E Ft

1.665 E Ft

1.565 E Ft

478 E Ft

1.034 E Ft

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Igen

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

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Nem

Nem

Pécs, 2014.03.22.

……………………….
képviselő

