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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Magyar Dermatológiai Társulat 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 25809 ezer Ft, a saját tőke 19382 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz.
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet állami támogatást nem kapott.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) csökkent.
A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja
közhasznú céljainak elérése érdekében. 2014-ben a bevételeket ki kellett egészíteni a
tartalékok terhére.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A Pk 142 nyomtatványon belül.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben szervezetünk központi támogatást nem kapott.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Társaságunk személyi (bér + adók) jellegű ráfordítása 8681 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető
tisztségviselői ez évben csak MÁV másod osztályú vonatút utazási költség térítésében
részesültek, amelynek kifizetéséről az Alapszabályban az alapításkor rendelkeztünk.
Összes kifizetett juttatás összege 19 ezer forint. Megállapítható, hogy a Szervezetnél
indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának.
A nevezett kifizetések részletezetését a Kiegészítő Melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ
BESZÁMOLÓ

TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÓLÓ

RÖVID

TARTALMI

A társadalmi szervezet cél szerinti tevékenysége során közhasznú szolgáltatásaiból bárki
részesedhet. A 2014. évben a Társulat által kiadott folyóiratot minden tag megkapta, ezáltal
rengeteg új információhoz jutottak, tanultak. A Társulat bárki számára elérhető honlapján
folyamatosan közölt tevékenységi területéhez kapcsolódó híreket és felhívásokat. A
Társulattól pályázaton rezidensek és szakorvos-jelöltek, valamint fiatal szakorvosok nyertek
utazási és regisztrációs támogatást, amit konferencián történő részvételre használhattak fel,
mely szintén a szakmai épülésüket szolgálta. Rezidens részére a Társulat egynapos
továbbképzést szervezett. Külföldi szervezetek tagsági díjának fizetését is támogatta a
Társulat az előzőleg meghatározott pályázati elvek alapján. A Psoriasis Világnapon
megrendezésre került az Úszók Éjszakája, ahol prominens közéleti szereplők és a Társulat
köreibe tartozó orvosok igyekeztek felhívni a figyelmet a betegségre; sajtótájékoztatók,
előadások, klub-találkozók kerültek megtartásra, amelyeket anyagilag támogatott a Társulat,
hogy a közvéleményben tudatosítsuk a betegség tünetfelismerésének fontosságát. A Társulat
2014-es nagygyűlésén, ill. tagságnak és a bőr-, és nemigyógyászat szakdolgozóinak rendezett
akkreditált tanfolyamán közel 800 fő, az év során szervezett további tudományos-szakmai
eseményein, ülésein mintegy 350 fő vett részt. A Társulat közhasznú tevékenységéből
legalább 3000 fő részesült.
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