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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: 2013. 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 2.276 E Ft, tárgyévben 3.521 E Ft. Az Eszközök összege az előző évben
1.913 E Ft Pénzeszközökből és 363 E Ft Aktív időbeli elhatárolásból tevődik össze. A
tárgyévben 2.755 E Ft a Pénzeszközök értéke, a 766 E Ft Aktív időbeli elhatárolás
értékéből 108 E Ft a be nem fizetett tagdíjak – 2009., 2010., 2011., 2012. és 2013. évre összege, valamint 107 E Ft a NEA-TF-13-M-0528 2013. évben megítélt, /260 E Ft
összegből/ a 2013. évben felhasznált költség, és egyben bevétel összege. A pályázat
fennmaradó 153 E Ft összegéhez csak 2014. évben rendelünk költséget, és akkor lesz
bevétel is. A pályázatot 2014. április végéig kell elszámolnunk. A pályázat utólagos
finanszírozású. Az aktív időbeli elhatárolás értékéből 551 E Ft a FESCA 2014. februári
Római Konferencia, előre kifizetett költsége. 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
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között. A tárgyévi saját tőke 2.766 E Ft, mivel az előző évek felhalmozott eredményét
/Tőkeváltozás/, növelte a tárgyévi 1.034 E Ft nyereség.
Az Egyesület 2013.12.31.-én 183 E Ft összegben mutatott ki rövid lejáratú
kötelezettséget, melyből 175 E Ft szállítói kötelezettség, és 8 e Ft kölcsöntartozás összege.
A Passzív időbeli elhatárolások értéke 572 E Ft, azért ilyen magas, mivel 2013. 12.31.-én
elhatároltuk a 2013. év októberében átutalt 1%-os Szja felajánlások összegét, 559 E Ft-ot,
mely összeghez 2013. évben nem tudtunk költségeket rendelni, továbbá elhatároltunk 13
E Ft-ot az előre befizetett, következő évet, 2014. évet illető tagdíjak összegét.
Az Eredménykimutatás a következő adatokból áll össze:
Az Összes közhasznú tevékenység bevétele előző évben 2.143 E Ft, tárgyévben 2.599 E
Ft. Összes ráfordítás előző évben 1.665 E Ft, tárgyévben 1.565 E Ft. Anyagjellegű
ráfordítások előző évben 1.536 E Ft, tárgyévben 1.513 E Ft. Személyi jellegű ráfordítás
előző évben 101 E Ft, tárgyévben pedig 52 E Ft. Értékcsökkenési leírást nem számoltunk
el. A Pénzügyi műveletek ráfordításai az előző évben 2 E Ft volt, míg a tárgyévben 0 E Ftot jelentett. Rendkívüli bevételt és rendkívüli ráfordítást nem számoltunk el sem az előző
évben, sem a tárgyévben. Az előző évi adózás előtti eredmény 478 E Ft, a tárgyévben
1.034 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 478 E Ft, a tárgyévben 1.034 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.
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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 2013. évben magasabbak az előző évi bevételnél, a költségek pedig alacsonyabb
összeget értek el.
A tárgyévi 2.599 E Ft Bevétel az alábbiakból tevődött össze:
- a tagok által fizetett tagdíjak:

146 E Ft

- a tagok által fizetett támogatások:

89 E Ft

- NEA-TF-13-M-0528 2013. évben megítélt:
107 E Ft
/megjegyzés: a maradék 153 e Ft 2014.-ben lesz költség és bevétel/

- támogatások cégektől:

1.392 E Ft

Ebből: FESCA támogatás:

392 E Ft

Gyógyszercég támogatása:

1.000 E Ft

- 1 % Szja /2013.évben elszámolt/:
-

537 E Ft

RIROSZ bevétel

325 E Ft

- Kamatbevétel:

3 E Ft

Összesen:

2.599 E Ft

Az Egyesület bevételei összességében

1.034 E Ft-tal meghaladták a tárgyévi

ráfordítások összegét, mely ráfordítások összege 1.565 E Ft volt. Ennek következtében,
az Egyesület saját tőkéje 2013. évben 1.034 E Ft-tal emelkedett.
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A 1.565 E Ft költség és ráfordítás részletezése:
- internetköltség:

27 E Ft

- nyomtatványköltség:

2 E Ft

- postaköltség :

192 E Ft

- utazási költség:

247 E Ft

- egyéb költségek:

221 E Ft

- konferencia költsége /SC nap/:

512 E Ft

- Előző évet érintő költségek:

34 E Ft

- Hírlevél költsége:

237 E Ft

- bankköltség:

41 E Ft

Összesen anyagjellegű ráfordítások:

1.513 E Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

52 E Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai:
/árfolyamveszteség/

0 E Ft

Összes költség, ráfordítás:

1.565 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,

tevékenységüket, részükre juttatás nem került kifizetésre.
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társadalmi

munkában

végzik

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 2013. évben nem vásárolt tárgyi eszközt.

9.

Szervezeti élet:

2013. december 31.-én az Egyesületnek 291 tagja, és 10
/összesen 301 fő/

fő tiszteletbeli tagja volt.

2013. évben az Egyesület életében a legnagyobb jelentőségű rendezvény a 2013. június 29.-én
a Scleroderma Világnap alkalmából Szegeden megrendezett konferencia volt.
A konferencia nagy sikerrel zárult, mely konferencián az immunológia szakterületéről több
neves orvos tartott előadást, a konferenciákon megjelent összesen közel 160 fő, az Egyesület
tagjai, családtagjaik, orvosok, nővérek, gyógytornászok.
2013. évben is részt vettünk a Ritka Betegségek Világnapja alkalmából Budapesten rendezett
konferencián, kiállításon. /2013.február 23./
A FESCA éves közgyűlésén 2013. április 6.-án Portóban /Portugália/ megrendezett
rendezvényen 2 fő képviselte egyesületünket.
2013 december 16.- án került megrendezésre Pécsen, az év végi záró rendezvény, mely
immunológiai előadásokat és karácsonyi megemlékezést tartalmazott. A rendezvényen kb. 30
fő vett részt.
2014. évi rendezvények, amelyeken a taggyűlés időpontjáig egyesületünk képviselői
résztvettek:
2014. február 6-8. került megrendezésre Rómában a III. Szisztémás Szklerózis Világkonferencia,
mely konferencián az Egyesületünket 9 fő képviselte.
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2014. évben is részt vettünk a Ritka Betegségek Világnapja alkalmából Budapesten rendezett
konferencián, kiállításon. /2014. február 22/

10.

Támogatások elszámolása:

10./1. 1% Szja felajánlás elszámolása:
2013. évben az Egyesület elszámolta a 2012. évben utalt 537 E Ft összeget, mely összeg
elszámolása a következő volt:

1 %-os Szja felajánlás 2012. évben átutalt összege

Összesen:

537.361,- Ft

Működésre felhasznált összeg összesen 2013. évben:
Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg összesen 2013. évben:

267.849,- Ft
269.512,- Ft

Adatok egyezően a 12KOZ /2014.03.14./ NAV felé leadott bevallással.

10/2. NEA-TF-13-M-0528 2013. évben megítélt /2014. év elejére tervezett elszámolás/
pályázat, utólagos finanszírozású összege: 260 E Ft.

Ebből az összegből 2013. évben 107 e Ft összeghez tudtunk költséget rendelni, és ez az
összeg egyben bevétel is. A fennmaradó 153 E Ft összeghez 2014. évben rendelünk költséget.
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2013. évi költségek a pályázat terhére:
- ügyvédi költség 17.717 Ft
- plakát költség

8.842 Ft

- postaköltség

19.808 Ft

- hírlevél

29.652 Ft

- belf.utazás

10.728 Ft

- web költség

8.842 Ft

- internet
- Rirosz tagdíj
összesen:

10.677 Ft
1.294 Ft
107.560 Ft

11. Alapszabály, Közhasznúsági kérelem, Pécsi Törvényszék
A 2013. május 10.-én megtartott Taggyűlés alapján, mely megszavazta a Civil törvénynek
megfelelő Alapszabály átdolgozását, benyújtottuk az Alapszabályt a Pécsi Törvényszékhez,
mely azt elfogadta 2013. június 25. napján, a 14.Pk.60.123/2005/18. számú végzésével, illetve
annak 2013. július hó 16. napján a 14.Pk.60.123/2005/21. számú végzésével.

Az Egyesület 2013. év végén benyújtotta a 2011. évi és 2012. évi beszámoló alapján a Pécsi
Törvényszékhez a közhasznúsági kérelmet, melyet a Pécsi Törvényszék megítélt. A Pécsi
Törvényszék 14.Pk.60.123/2005/31/1 számú végzése jogerőre emelkedett 2014. február 21.től. Ez hatályos 2 évig, azaz 2016. február 21.-éig. A 2013. és 2014. évi beszámoló alapján
2015. év őszén ismételten be kell nyújtanunk a közhasznúsági kérelmet, hogy 2016. február
21. után is közhasznú maradjon az Egyesület.

Pécs, 2014.03.22.

az egyesület elnöke

p.h.
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