A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Szegedi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-06-28 10:03:39. Érkeztetési szám: EB00619493

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Nyilvántartási szám:

0 6

Időszak terjedelme: egész év

0 2

Tárgyév:

0 0 0 2 9 0 6

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

06 Szegedi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

6 7 2 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szeged
Közterület jellege:

Pápai
61

Lépcsőház:

Emelet:

A

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 6

Ügyszám:

0 6 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 0 2 9 0 6

/P k.0 6 0 0 5 1 /2 0 1 2

1 8 2 9 0 24 4

1

0 6

Nagy Ida

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Szeged

2 0 2 2

0 6

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szegedi Pszoriázis Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

602

447

I. Készletek
II. Követelések

1

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

602

446

20
622

447

Saját tőke

53

92

I. Induló tőke/jegyzett tőke

53

54

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

38

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

119

46

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

119

46

Passzív időbeli elhatárolások

450

309

622

447

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

354

792

354

792

46

41

46

41

264

751

264

751

44

60

44

60

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

354

792

354

792

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

354

792

354

792

5. Anyagjellegű ráfordítások

354

454

354

454

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások

299

299

1

1

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

354

754

354

754

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

354

754

354

754

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

0

38

0

38

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

0

38

0

38
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

259

135

259

135

0

497

0

497

5

60

5

60

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

101

101

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Nem

Nyomtatva: 2022.06.28 10.05.00

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Szegedi Pszoriázis Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

6 7 2 7

Település:

Szeged
Közterület jellege:

Pápai

61

Lépcsőház:

Emelet:

A

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 6 0 0 / P k .6 0 0 5 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 6

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 2

0 0 0 2 9 0 6

1 8 2 9 0 24 4

1

0 6

Nagy Ida

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

a betegségben szenvedk állapotának javítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLV. tv. az

egészségügyről
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarországi pikkelysömörös betegek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

NEA pályázat
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

259
Előző év

Fogyatékosügyi támogatás
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
135
Tárgy év
0

Előző év

SZJA 1%

496
Tárgy év

5

60

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

264

691

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

264

691

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
354

792

5

60

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

349

732

H. Összes ráfordítás (kiadás)

354

754

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

299

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

354

754

K. Adózott eredmény

0

38

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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BESZÁMOLÓ
A SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
I. BEVEZETŐ
Egyesületünk Alapszabályának, illetve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, a
Szegedi Pszoriázis Egyesület közhasznú szervezet elnöksége a Közgyűlés elé terjeszti a 2021. évi tevékenységet bemutató beszámolóját.
Az Alapszabály 9.1. pontja alapján az elnökség külön beszámolót készít a saját tevékenységéről is. Az elnökség 2021. évi tevékenységéről készült összefoglaló jelentést és az egyesületi munkáról készített beszámolót azzal a javaslattal terjesztjük a
Közgyűlés elé, hogy mindkettőt fogadja el.
II. A 2021. ÉVI MUNKAPROGRAM TELJESÍTÉSE
A) AZ EGYESÜLET ÉVI KÖZGYŰLÉSE
A járványhelyzet 2021. évben is megnehezítette szervezetünk működését, tevékenységét. Az egyesület közgyűlését 2021. július 7-én 14 órai kezdettel tartottuk.
Miután a meghívóban feltüntetett kezdési időpontig nem jelent meg a tagság határozatképes többsége, az elnök a közgyűlést azonos napirenddel, ugyanerre a napra,
ugyanezen a helyen 15:00 órai kezdettel megtartandóan ismételten összehívta, egyben hivatkozott az Alapszabály 8.1. pontjának 2. bekezdésére, amely szerint a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz. Ezt
követően az egyesület közgyűlését 15 órai kezdettel sikeresen megtartottuk.
Az egyesületi közgyűlés napirendjén a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyvhitelesítők és a szavazatszámláló megválasztásán kívül szerepelt a Szegedi Pszoriázis Egyesület és az elnökség 2020. évi munkájáról készült beszámoló, illetve az
egyesület 2020. évi közhasznúsági és számviteli beszámolója és annak elfogadása,
valamint a 2021. évi működési és pénzügyi terv megvitatása és elfogadása is.
Az előterjesztett beszámolókat a közgyűlés elfogadta, a záradékolt számviteli beszámolót (mérleget) és a beszámolókat időben eljuttattuk az Országos Bírósági Hivatalhoz (OBH), valamint közzétettük egyesületünk honlapján is.

B) A MUNKAPROGRAM SZERINTI TEVÉKENYSÉG
A 2021. évben az egyesület tervezett programját az állapotjavító, érdekképviseleti,
és ismeretterjesztési tevékenység határozta meg, e köré szerveztük az egyesületi
találkozók programjait, viszont a járványhelyzet miatt a programok kis része valósulhatott csak meg.
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Szegedi Pszoriázis Egyesület
6727 Szeged, Pápai u. 61/a fsz. 1.
+36-70/328 4777
szegedi.pszoriazis.egyesulet@gmail.com

A 2021. évi első találkozóra július 7-én került sor. A pandémia enyhülése végre ismét lehetőséget adott a személyes találkozásra, melyet, a Halácsi Majorban tartottunk. Vendégeink, Dr. Jánossy Kinga gyógyszerész, és munkatársa Jánosi István
a pszoriázissal összefüggő gyógyszeres kezelésekről tartottak előadást, majd gyógyszerekkel, gyógyszer szedéssel kapcsolatos egyéni tanácsadást adtak a rendezvény
egész ideje alatt minden érdeklődőnek.
Ismertették a Gyógyszerész a háznál című szolgáltatásukat, amely vényköteles, és vény nélkül kapható gyógyszerek házhoz szállítását, és helyszíni gyógyszerészi szaktanácsadást végez szakképzett gyógyszerészek és szakasszisztensek közreműködésével a betegek otthonában.
Megítélésünk szerint a járványhelyzetben, de egyéb időszakban is idős, beteg
tagtársaink számára fontos hogy tudomásuk legyen ilyen lehetőségről, hogy esetleges segítség hiányában is hozzá tudjanak jutni alapvető gyógyszereikhez,
gyógyászati eszközeikhez.
Ezt követően jó hangulatú beszélgetésekre került sor egy finom, svédasztalos ebéd
mellett. Végre maszk nélkül, felszabadultan tudtuk megosztani egymással az elmúlt
év történéseit
2021. szeptember 22-én -én tartottuk egyesületünk következő összejövetelét.
Megemlékeztünk a Pszoriázis Világnapról, majd ezt követően Bangó Éva pszichológus előadását hallhattuk Pikkelysömörrel élni COVID idején – A COVID-19 pszichés
hatásai és a megküzdés - címmel. Az értékes előadás anyagát megosztottuk egyesületünk honlapján és facebook oldalán is, hogy ezen nagyon fontos információk eljussak minél szélesebb körben az érintettekhez. Az előadást követően közös ebéden
vettünk részt.
A pandémiás helyzet sajnos nem tett lehetővé a további személyes találkozást. Az
egyesületünk vezetősége telefonos segítséget nyújtott a tagságnak. Az egyesület
facebook oldalán tájékoztattuk a tagságot az aktuális tudnivalókról, a járványhelyzetben alkalmazandó terápiás lehetőségekről, a betegséggel kapcsolatos hasznos tudnivalókról, és kezelési módokról. lehetőségekről.
C) KAPCSOLATÉPÍTÉS
1. Folyamatos volt a kapcsolattartás a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületével, és a Pécsi Pszoriázis Egyesülettel.
2. Felvettük, és ápoljuk a kapcsolatot városunk több civil szervezetével. Többek
között a Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevű szervezettel, a Színházi Önkéntesek csoportjával, és az ÉKKŐ egyesülettel (Segítő, értékmegőrző kapcsolatok kialakítása a kárpát-medencei magyar családok között).
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D) HÍRADÁS MAGUNKRÓL
1. A https://psorinet.hu címen elérhető honlapunkat 2021-ben is működtettük, és
adtunk hírt az egyesület tevékenységéről.
2. A Szegedi Pszoriázis Egyesület nevű facebook oldalunkon igyekszünk eljutni
minél szélesebb körben az e betegségben szenvedőkhöz, és osztjuk meg az
egyesület tevékenységéről szóló híradásokat, és egyéb más, aktualitást a pszoriázissal kapcsolatban.
3. Nyomdai formában készítettünk szórólapokat, melyek az egyesületünket mutatják be, és a Bőrklinika pszoriázis ambulanciáján megforduló betegekhez juttattuk el, illetve tagjaink vállalták annak terjesztését ismeretségi körükben.
4. 2021. szeptemberében első alkalommal mutatkozott be egyesületünk a Talentum Alapítvány Által szervezett Civil Piacon a Mars téren. Az esemény célja volt
hogy interaktív módon mutassa be azokat a nonprofit civil szervezeteket, intézményeket, melyek küldetésükkel, programjaikkal vagy szolgáltatásaikkal jelen
vannak a város mindennapjaiban. Egyesületünk tagjai beszélgettek a nagy
számú érdeklődővel a pszoriázisról, a tünetekről, a kezelési lehetőségekről.
Voltak, akik számára teljesen ismeretlen volt ez a betegség, sokan hallottak
már róla, de a kezelés lehetőségeivel nem voltak tisztában. Volt olyan érdeklőd
is, akiknek a családtagjaik, vagy ők maguk érintettek, ezért örömmel vették,
hogy van olyan civil szervezet Szegeden ahová bizalommal fordulhatnak.
5. Az Otthon Segítünk Alapítvány szervezésében megtartott Meseösvény című,
több ezer fős városi rendezvényen közreműködőként részt vett egyesületünk
több tagja. Fontosnak tartjuk, hogy a pszoriázissal érintett betegek, akik sok
esetben hajlamosak a bezárkózásra, esetleg elmagányosodásra ilyen rendezvényen való részvétellel erősítsék önbizalmukat, és a közösséghez való tartozás élményét megéljék.
E) KÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK
1. Folyamatos kapcsolatot tartottunk az országos Nemzeti Betegfórummal, a Civil
Információs Centrum szegedi központjával, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika igazgatóságával, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán
Közszolgáltatási Irodájával, és civil ügyi főreferensével.
2. Fenntartottuk a baráti kapcsolatokat a Magyarországon működő bejegyzett pszoriázis egyesületekkel és civil szervezetekkel, bár személyes találkozásra sajnos nem
kerülhetett sor a járványhelyzete való tekintettel.
3. A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrummal folyamatos egyesületünk együttműködése, kapcsolattartása.
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F) AZ EGYESÜLETI MUNKA ANYAGI HÁTTERE
1. Az egyesület a törvényi előírások, illetve az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 1200 Ft összegű éves tagsági díjat szed a rendes tagoktól, esetenként
adományokat fogad más támogatóktól.
2. Az egyesület javára a 2021. évre vonatkozóan az előző évben befizetett SZJA
utáni 1% címén felajánlott támogatás összegét az alaptevékenységünk szükségleteire fordítottuk (posta- és telefon-, és bankköltségre).
3. A Szegedi Pszoriázis Egyesület a korábbi 2021 évben is eredményesen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA), és az alapvető működési célokra a
kaptunk támogatást.
4. Sikeresen pályáztunk Szeged MJV Önkormányzatának támogatására, melyből a
rendezvényeink finanszírozását fedeztük.
Az év folyamán megvalósult bevételeket és kiadásokat az egyesület könyvelője által készített éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés tételesen részletezi.
G) TAGSÁGUNK
1. Egyesületünk 2020. évben 59 fő nyilvántartásba vett egyesületi tagot számolt.
Sajnos rendezvények hiányában az aktivitás csökkent.
A tagdíjfizetési kötelezettség betartatására a jövőben figyelmet kell fordítanunk.
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BESZÁMOLÓ
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK 2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Szegedi Pszoriázis Egyesület Elnöksége 2021. év folyamán két alkalommal ülésezett.
2021. április 26-án volt az első elnökségi ülés, ahol a következő kérdésekben döntött a testület:
Előkészület a májusra, júniusra tervezett összejövetelre
A közgyűlésnapirendjének véglegesítése
A tervezett program és az ezzel kapcsolatban intézendő dolgok
A 2021. évre tervezett pályázatok tartalmának megbeszélése
2021. szeptember 3-án volt a következő elnökségi ülés az alábbi napirendi pontokkal
Előkészület a pszoriázis világnapi összejövetelre, a program megtervezése.

Tagfelvétel és tagdíjfizetéssel kapcsolatos kérdések

2021. november 15-én a online ülést tartott az elnökség, melyen vezetőség megvitatta az év hátralevő részére tervezett programok megvalósítását, és megbeszéltük a
beadandó NEA pályázat tartalmát

***
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1/2022.05.27. számú határozat:
A Szegedi Pszoriázis Egyesület 2021. évi munkájáról szóló beszámolót az
egyesület közgyűlése egyhangú szavazattal elfogadta.
A beszámolókat az előírásoknak megfelelően továbbítani kell az Országos
Bírósági Hivatalhoz, valamint közzé kell tenni az Egyesület honlapján.
Szeged, 2022. május 27.

Nagy Ida
elnök

Kinyó Sándorné .
elnök helyettes

Zombori Mária
elnökségi tag
jegyzőkönyv vezető

Zombori Katalin
elnökségi tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Zsikó Józsefné
elnökségi tag
jegyzőkönyv hitelesítő
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
Szegedi Pszoriázis Egyesület
2021. évi beszámolójához
I.

A szervezet azonosító adatai, bemutatása
Név:
Székhely:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
Szervezetünk jogállása:

Szegedi Pszoriázis Egyesület
6727 Szeged, Pápai u. 61/A fsz/1
0600/Pk.60051/2012.
06-02-0002906
közhasznú

A számviteli politika főbb vonásai
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek
leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót
helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket a
könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.
Jogszabályi háttér
2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
sajátosságairól
350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

1.

A beszámolási forma:
A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.
· Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 3es és 4 sz mellékletének!
·
Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.
Szervezetünk vállalkozási tevékenységet folytat, ezért eredménykimutatását alap- és vállalkozási tevékenységere vonatkoztatva
külön-külön, és összevont összeggel is elkészíti!
·

2.

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja:
· A mérlegkészítés időpontja:

3.

2021. december 31.
2022. május 30.

A beszámoló készítése, aláírása:
· A beszámoló nyelve:
- Aláíró:

Magyar
Elnök

4.

A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:
A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági
műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a
valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

6.

A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az
időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon
összevetésének elve.

7.

Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8.

Könyvvizsgálati kötelezettség
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

II.

Az eszközök értékelése:

1.

a) A bekerülési érték:
· az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
· nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
· saját előállításkor a közvetlen költségek;
· térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
· ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
· speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
· a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
· aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
·
a Társaság a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy
összegben.
c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
· akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz
· kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.
d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
· a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
· a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;
·
a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
·
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és
kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;
e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások

nem változtak

2.

Piaci értékelés
A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3.

Valós értékelésen történő értékelés
A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

III.

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk
1.

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája okán.

2.

Információk a kötelezettségekről
A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

3.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az
adott évben nem fordultak elő!

4.

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása
A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:
A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

20%

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:
- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:
Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!

IV.

Tájékoztató adatok
1.

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása
Az statisztikai állományi létszám:

2.

0 fő

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett
- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

- A Szervezetnél felügyelő bizottság nem működik.

3.

Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

0 eFt

4.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos
piaci feltételek között valósult meg.

5.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók
A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

6.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

7.

A közhasznú jogállású szervezetek támogatásainak bemutatásáról
Szervezetünk közhasznú jogállására tekintettel a támogatásainkra vonatkozó adatokat jelen kiegészítő melléklet mellékleteiként
közöljük!

2022. május 31.

Képviseletre jogosult személy aláírása

Melléklet:
Támogatási programok bemutatása

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
1
Adatok Ft-ban
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

NEA-TF-20-EG-0494
Emberi Erőforrás Minisztériuma
Központi költségvetés

X

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2021.01.01-2021.03.31
200 000 Ft
37 010 Ft
37 010 Ft
0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

37 010 Ft
37 010 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2020-ban kapott 200.000 Ft-os támogatásból, a 2021-es évre 37.010 Ft-ot tartalékolt az Egyesület. Ezt az összeget
telefonszámlára, internet előfizetésre valamint nyomdai szolgáltatásra használta fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
1. A https://psorinet.hu címen elérhető honlapunkat 2021-ben is működtettük, és adtunk hírt az egyesület
tevékenységéről. 2. A Szegedi Pszoriázis Egyesület nevű facebook oldalunkon igyekszünk eljutni minél szélesebb
körben az e betegségben szenvedőkhöz, és osztjuk meg az egyesület tevékenységéről szóló híradásokat, és egyéb
más, aktualitást a pszoriázissal kapcsolatban. 3. Nyomdai formában készítettünk szórólapokat, melyek az
egyesületünket mutatják be, és a Bőrklinika pszoriázis ambulanciáján megforduló betegekhez juttattuk el, illetve
tagjaink vállalták annak terjesztését ismeretségi körükben.

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
2
Adatok Ft-ban
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

NEAG-KP-1-2021/4-000754
Miniszterelnökség
Központi költségvetés

X

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2021.04.01-2022.03.31
300 000 Ft
98 270 Ft
98 270 Ft
300 000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

98 270 Ft
98 270 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2021-ben kapott 300.000 Ft-os támogatásból, a 2021-es évben 98.270 Ft-ot költött el az Egyesület. Ezt az összeget
telefonszámlára, internet előfizetésre valamint nyomdai szolgáltatásra használta fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
1. A https://psorinet.hu címen elérhető honlapunkat 2021-ben is működtettük, és adtunk hírt az egyesület
tevékenységéről. 2. A Szegedi Pszoriázis Egyesület nevű facebook oldalunkon igyekszünk eljutni minél szélesebb
körben az e betegségben szenvedőkhöz, és osztjuk meg az egyesület tevékenységéről szóló híradásokat, és egyéb
más, aktualitást a pszoriázissal kapcsolatban. 3. Nyomdai formában készítettünk szórólapokat, melyek az
egyesületünket mutatják be, és a Bőrklinika pszoriázis ambulanciáján megforduló betegekhez juttattuk el, illetve
tagjaink vállalták annak terjesztését ismeretségi körükben.

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
3
Adatok Ft-ban
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

2020. évi Fogyatékosügyi támogatás
Szeged Megye Jogú Város Önkormányzata
Központi költségvetés
Önkormányzati költségvetés

X

Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2020.04.01-2021.03.31
350 000 Ft
350 000 Ft
350 000 Ft
0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

149 000 Ft
201 000 Ft
350 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2020-as évben kiutalt 350.000 Ft-os Fogyatékosügyi támogatást a koronavírus járvány miatt az Egyesület csak
2021-ben tudta felhasználni. A megítélt összegből egy mobiltelefont, egy lézernyomtatót, egy laminálót vásárolt az
Egyesület. Illetve a tagok részére szervezett, egy előadással egybekötött találkozót.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A 2021. évi első találkozóra július 7-én került sor. A pandémia enyhülése végre ismét lehetőséget adott a személyes
találkozásra, melyet, a Halácsi Majorban tartottunk. Vendégeink, Dr. Jánossy Kinga gyógyszerész, és munkatársa
Jánosi István a pszoriázissal összefüggő gyógyszeres kezelésekről tartottak előadást, majd gyógyszerekkel, gyógyszer
szedéssel kapcsolatos egyéni tanácsadást adtak a rendezvény egész ideje alatt minden érdeklődőnek.
Ismertették a Gyógyszerész a háznál című szolgáltatásukat, amely vényköteles, és vény nélkül kapható gyógyszerek
házhoz szállítását, és helyszíni gyógyszerészi szaktanácsadást végez szakképzett gyógyszerészek és szakasszisztensek
közreműködésével a betegek otthonában.
Megítélésünk szerint a járványhelyzetben, de egyéb időszakban is idős, beteg tagtársaink számára fontos hogy
tudomásuk legyen ilyen lehetőségről, hogy esetleges segítség hiányában is hozzá tudjanak jutni alapvető
gyógyszereikhez, gyógyászati eszközeikhez.

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
4
Adatok Ft-ban
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

2021. évi Fogyatékosügyi támogatás
Szeged Megye Jogú Város Önkormányzata
Központi költségvetés
Önkormányzati költségvetés

X

Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2021.04.01-2022.03.31
200 000 Ft
146 475 Ft
146 475 Ft
200 000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

146 000 Ft

146 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A 2021-es évben kiutalt 200.000 Ft-os Fogyatékosügyi támogatási keretből az Egyesület 146.475 Ft költött el, a tagok
részére szervezett, egy előadással egybekötött találkozóra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2021. szeptember 22-én tartottuk egyesületünk következő összejövetelét. Megemlékeztünk a Pszoriázis Világnapról,
majd ezt követően Bangó Éva pszichológus előadását hallhattuk Pikkelysömörrel élni COVID idején – A COVID-19
pszichés hatásai és a megküzdés - címmel. Az értékes előadás anyagát megosztottuk egyesületünk honlapján és
facebook oldalán is, hogy ezen nagyon fontos információk eljussak minél szélesebb körben az érintettekhez. Az
előadást követően közös ebéden vettünk részt. A pandémiás helyzet sajnos nem tett lehetővé a további személyes
találkozást. Az egyesületünk vezetősége telefonos segítséget nyújtott a tagságnak. Az egyesület facebook oldalán
tájékoztattuk a tagságot az aktuális tudnivalókról, a járványhelyzetben alkalmazandó terápiás lehetőségekről, a
betegséggel kapcsolatos hasznos tudnivalókról, és kezelési módokról. lehetőségekről.

Szegedi Pszoriázis Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
5
Adatok Ft-ban
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

SZJA 1%
Nemzeti Adó és Vámhivatal
Központi költségvetés

X

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2021.01.01-2021.12.31
65 185 Ft
65 185 Ft
65 185 Ft
65 185 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

65 185 Ft
65 185 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A NAV által kiutalt SZJA 1%-ot az Egyesület teljes egészében elköltötte. A telefonszámláit fedezte belőle, valamint
posta-, bankköltségeit.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A pandémiás helyzet sajnos nem tett lehetővé a további személyes találkozást. Az egyesületünk vezetősége telefonos
segítséget nyújtott a tagságnak. Az egyesület facebook oldalán tájékoztattuk a tagságot az aktuális tudnivalókról, a
járványhely-zetben alkalmazandó terápiás lehetőségekről, a betegséggel kapcsolatos hasznos tudnivalókról, és
kezelési módokról. lehetőségekről.

