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1. Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület alapadatai:
Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) székhelye:
7632. Pécs, Aidinger János u. 40. VIII/31. Az Egyesület internetes honlapjának címe:
www.scleroderma.hu vagy www.szkleroderma.hu Az Egyesület képviselője (éves
beszámoló aláírására kötelezett személy): Szabó Béla János (6723 Szeged, Róna u. 31/A.)

2. Az Egyesület éves beszámolójánál alkalmazott szabályrendszer:
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31. Az Egyesület a Számviteli törvény
szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készíti el. Az Egyesület a
kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti nyilvántartásait.

3. Az Egyesület éves beszámolójának számszerű adatai szöveges magyarázattal:
Az Eszközök (aktívák) és a Források (passzívák) megegyeznek. A Mérleg főösszege előző
évben 1.829 E Ft, tárgyévben 2.276 E Ft. Az Eszközök összege az előző évben 1.654 E Ft
Pénzeszközökből és 175 E Ft Aktív időbeli elhatárolásból tevődik össze. A tárgyévben
1.913 E Ft a Pénzeszközök értéke, a 363 E Ft Aktív időbeli elhatárolás értékéből 122 E Ft
a be nem fizetett tagdíjak – 2009., 2010., 2011., és 2012. évre - összege, valamint 241 E
Ft a NEA-TF-12-M-0698 2012. évben megítélt és 2013. év elején elszámolt pályázat,
utólagos finanszírozású összege. A Pénzeszközök tagdíjakból és adományokból
halmozódtak fel.
A tárgyévi Források összegéből, a Saját Tőke összege, (hasonlóan az előző évihez) a
tárgyévi Mérleg szerinti eredményt foglalja magába, illetve az előző évek mérleg szerinti
eredményét, amelyek a Tőkeváltozások sorában jelennek meg. Az Induló tőke/ a Jegyzett
tőke azért nulla értékű, mivel az Egyesületet pénz befizetése nélkül alapították, így az
egyes évek eredménye nem jelenhet meg az induló tőke sorában, csak a tőkeváltozások
között. A tárgyévi saját tőke 1.732 E Ft, mivel az előző évek felhalmozott eredményét
/Tőkeváltozás/, növelte a tárgyévi 478 E Ft nyereség. Az Egyesület 2012.12.31.-én 3 E Ft
összegben mutatott ki rövid lejáratú kötelezettséget, melyből 1 E Ft szállítói kötelezettség,
és 2 e Ft kölcsöntartozás összege. A Passzív időbeli elhatárolások értéke 541 E Ft, azért
ilyen magas, mivel 2012. 12.31.-én elhatároltuk a 2012. év októberében átutalt 1%-os Szja
felajánlások összegét, 537 E Ft-ot, mely összeghez 2012. évben nem tudtunk költségeket
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rendelni, továbbá elhatároltunk 4 E Ft-ot az előre befizetett, következő évet, 2013. évet
illető tagdíjak összegét.
Az Eredménykimutatás a következő adatokból áll össze:
Az Összes közhasznú tevékenység bevétele előző évben 2.493 E Ft, tárgyévben 2.143 E
Ft. Összes ráfordítás előző évben 1.920 E Ft, tárgyévben 1.665 E Ft. Anyagjellegű
ráfordítások előző évben 1.881 E Ft, tárgyévben 1.536 E Ft. Személyi jellegű ráfordítás
előző évben 39 E Ft, tárgyévben pedig 101 E Ft. Értékcsökkenési leírást nem számoltunk
el az előző évben, de a tárgyévben 26 E Ft volt, az egy összegben elszámolt
értékcsökkenési leírás összege, mely használt számítógép beszerzését jelentette. A
Pénzügyi műveletek ráfordításai az előző évben 0 E Ft volt, míg a tárgyévben 2 E Ft-ot
jelentett. Rendkívüli bevételt és rendkívüli ráfordítást nem számoltunk el sem az előző
évben, sem a tárgyévben. Az előző évi adózás előtti eredmény 573 E Ft, a tárgyévben 478
E Ft. Miután nincs adófizetési kötelezettség, és nincs jóváhagyott osztalék sem, ezért az
adózott eredmény és a tárgyévi eredmény megegyezik az adózás előtti eredmény
összegével, azaz előző évben 573 E Ft, a tárgyévben 478 E Ft.
A fenti bevételek közhasznú tevékenységből származtak, és a ráfordítások is a közhasznú
tevékenységet szolgálták. Az Egyesület sem előző évben, sem tárgyévben vállalkozói
tevékenységből bevételt nem szerzett, vállalkozói tevékenységre kiadást nem fordított.

4. Az Egyesület bevételeinek részletezése:
Az Egyesület az alapszabályzatában a közhasznú tevékenységen kívül vállalkozói
(gazdálkodási) tevékenységet is megjelölt, de csak másodlagosan a közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében. Azonban az Egyesület mindkét évben csak közhasznú
tevékenységet végzett, bevételt csak ilyen címen szerzett.

5. Az Egyesület vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete:
Az Egyesület a rendelkezésére álló anyagi javakat az alapszabályzatában meghatározott
közhasznú tevékenységekre fordította. Pénzügyi helyzete a tárgyévben jónak mondható, a
bevételei 2012. évben csak kis mértékben alacsonyabbak az előző évi bevételnél.

2

A tárgyévi 2.143 E Ft Bevétel az alábbiakból tevődött össze:
- a tagok által fizetett tagdíjak:

158 E Ft

- a tagok által fizetett támogatások:

87 E Ft

- NEA-TF-12-M-0698 2012. évben megítélt és 2013. év elején elszámolt pályázat,
utólagos finanszírozású összege:

241 E Ft

- támogatások cégektől:

1.085 E Ft

Ebből: FESCA támogatás:

585 E Ft

Gyógyszercég támogatása:

500 E Ft

- 1 % Szja /2012.évben elszámolt/:

570 E Ft

Ebből: még 2010.évben utalt összegből:

69 E Ft

Még 2011.évben utalt összegből

501 E Ft

- Egyéb bevétel: /előző évet érintő/

1 E Ft

- Kamatbevétel:

1 E Ft

Az Egyesület bevételei összességében 478 E Ft-tal meghaladták a tárgyévi ráfordítások
összegét, mely ráfordítások összege 1.665 E Ft volt. Ennek következtében, az Egyesület
saját tőkéje 2012. évben 478 E Ft-tal emelkedett.
A 1.665 E Ft költség és ráfordítás részletezése:
- postaköltség :

165 E Ft

- utazási költség:

191 E Ft

- egyéb költségek:

102 E Ft

- konferencia költsége /SC nap/:

810 E Ft

- Előző évet érintő költségek:

1 E Ft

- Hírlevél költsége:

200 E Ft

- bankköltség:
Összesen anyagjellegű ráfordítások:

67 E Ft
1.536 E Ft
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Személyi jellegű ráfordítások:

101 E Ft, mely a közgyűlés költségeit – 77 E

Ft - , és a Scleroderma Nap előadóknak átadott ajándék költségeit - 24 E Ft - jelentette.
Elszámolt értékcsökkenési leírás összege:

26 E Ft, mely egy összegben elszámolt

értékcsökkenés, használt számítógép beszerzési költsége.
Pénzügyi műveletek ráfordításai:
/árfolyamveszteség/

2 E Ft.

Az Egyesület likviditási gondokkal nem küzd, kiadásait készpénzben, ill. bankszámláról
történő utalással egyaránt rendezi.

6. Az Egyesület vezetőinek, tisztségviselőinek javadalmazása:
Az

Egyesület

elnöksége

és

tagjai

önkéntesen,

társadalmi

munkában

végzik

tevékenységüket, részükre juttatás nem került kifizetésre.

7. Az Egyesület által foglalkoztatottak adatai:
Az Egyesület munkavállalókat nem foglalkoztat, bérköltséget nem számolt el sem az
előző évben, sem a tárgyévben.

8. Az Egyesület tárgyi eszközei:
Az Egyesület 2012. évben használt számítógépet szerzett be, 26 E Ft összegben, mely
összeget a számviteli elveknek és a számviteli politikában foglaltaknak megfelelően egy
összegben a beszerzés évében költségként elszámolt, azaz a befektetett eszközök között
nem mutatja ki, nyilvántartási értéke nulla Ft.
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9.

Szervezeti élet:

2012. december 31.-én az Egyesületnek 316 tagja, és 10 fő tiszteletbeli tagja volt.
Az Egyesület Taggyűlése 2012. évben egy alkalommal 2012. április 12-én volt, amikor
elfogadta az előző évi közhasznúsági jelentést, és a 2011. évi éves beszámolót, valamint
meghallgatta a beszámolót az előző évi szakmai munkáról, és elfogadta a 2012. évi tervet,
mind a programokat, mind a tervezett bevételek és kiadásokra vonatkozó számszaki adatokat.
2012. évben az Egyesület életében a legnagyobb jelentőségű rendezvény a 2012. június 29.-e
a Scleroderma Világnap alkalmából megrendezésre kerülő, 4 városban lebonyolított,
rendezvénye volt.
A rendezvények helyszínei:
Debrecen, 2012. június 22.
Szeged, 2012. június 23.
Budapest, 2012. június 28.
Pécs, 2012. június 29.
A konferenciák nagy sikerrel zárultak, mely konferencián az immunológia szakterületéről
több neves orvos tartott előadást, a konferenciákon megjelent összesen közel 160 fő, az
Egyesület tagjai, családtagjaik, orvosok, nővérek, gyógytornászok.
2012. február 2.-4. –én került megrendezésre Madridban a II. Szisztémás Szklerózis
Világkonferencia, mely konferencián az Egyesületünket 3 fő képviselte.
2012. december 8.- án került megrendezésre Pécsen, az év végi záró rendezvény, mely
immunológiai előadásokat és karácsonyi megemlékezést tartalmazott. Sajnos az adott napon
rendkívüli havazás volt, ezért csak a Pécs és Pécs környéki, valamint a klinikán fekvő
betegek, és kórházi dolgozók, – kb. 40 fő – vettek részt a rendezvényen.

10.

Támogatások elszámolása:

1% Szja felajánlás elszámolása:
2012. évben az Egyesület elszámolta a 2010. évben utalt, de még 2012. évre tartalékolt 69 E
Ft /68.970 Ft/ összeget, működési költségre – postaköltségre. Továbbá elszámolta a 2011.
évben utalt, de még 2012. évre tartalékolt 501 E Ft /500.917 Ft/ összeget. Ez utóbbiból 150 E
Ft /150.275 Ft/ működési költségre, postaköltségre és bankköltségre lett elszámolva, 351 E Ft
/350.642 Ft/ pedig cél szerinti költségre, a Scleroderma Világnap rendezvényéhez kapcsolódó
prospektus előállítási költségére és hírlevél költségére lett elszámolva.
5

NEA-TF-12-M-0698 2012. évben megítélt és 2013. év elején elszámolt pályázat, utólagos
finanszírozású összege: 241 E Ft elszámolása:
A NEA a pályázat alapján 250 E Ft-ot ítélt meg, 30%-os önerő megléte mellett, még 2012.
évben.
2012. évi elszámolt költségek:
- 135 E Ft roll up nyomtatási költsége
- 72 E Ft két hírlevél költsége
- 11 E Ft utazási költség SC napra Debreceni rendezvényre
- 23 E Ft tárgyi eszköz beszerzési költsége

Pécs, 2013.04.17.

az egyesület elnöke

p.h.
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