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1.  Alapítvány rövid bemutatása 

 

 Alapítvány alakulásának időpontja:   1928 

 Alapítvány működésének kezdete:    1928 

 A Fővárosi Bíróság bejegyzés száma:   60604 

 A Fővárosi Bírósági végzés kelte :    60604/1989. 

 A nyilvántartást vezető bíróság:    Fővárosi Bíróság 

 Alapítvány nyilvántartási száma:    516 

 A közhasznú szervezetté alakulás elhatározása:  2003.05.06. 

 A közhasznú végzés száma:     60604/2003 

 A közhasznú végzés kelte:     2003.05.29 

 A közhasznúsági fokozat:     közhasznú szervezet 

 Elnök, képviselő:     Dr. Csörgő Sándorné Dr. Bata Zsuzsanna 

       

 

 A Társulat célja:  

 

 A dermo- venerologia, kozmetológia fejlesztése, a tagok tudományos ismeretének 

bővítése és orvosetikai nevelése. A társaság feladata, hogy a tudományágnak módszertanát 

terjessze, a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse a tudomány 

eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elősegítse a 

magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését belföldön és külföldön 

egyaránt.  

 

A társadalmi szervezet cél szerinti tevékenysége során közhasznú szolgáltatásaiból bárki 

részesedhet.  

 

A közhasznú szolgáltatás a fentiekben részletezett tevékenységekbennyilvánul meg.  

Az Alapítvány székhelye: 1085. Budapest, Mária u. 41. 

(Semmelweis Egyetem Bőr,- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 

 

 

 

 

 

 

A mérleg fordulónapja: december 31. 

 

 



 

 

2. A számviteli alapelvek érvényesüléséről általában: 

 

A beszámolási év folyamán a Társulat elszámolásaiban, értékelései tekintetében 

következetesen járt el, az év egészében a számviteli törvény előírásait figyelembe véve 

végezte elszámolásait. 

 

 Könyvvezetés és beszámolás módja 
 

A Társulat a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 

éves beszámolójának eredménykimutatását készíti. (PK-142)   

 

 A beszámolás módja:közhasznú szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. 

 

 Amortizáció elszámolásának módja 
 

 FIFO módszer szerint, lineárisan.  

 

  Értékelési eljárások 
 

 Az előző évtől eltérő eljárások nem következtek be. 

 

 Saját tőke és annak elemei 
  

2013.évben keletkezett eredmény/tőkeváltozás -2828eFt, 2014. évi eredménye: -2498e 

Ft. Ebből vállalkozási tevékenység eredménye 5013eFt.  

A vállalkozási tevékenység eredmény számításánál figyelembe vettük a közhasznú az 

összes bevétel arányosítással elszámolható költségeket. 

 

Társasági adó fizetési kötelezettsége 887eFt volt.  

 

Így a Társaság sajáttőkéje 19382e Ft.  

 



 

 

Kötelezettségek részletezése: 4327eFt 
 Szállítói tartózás    201e Ft 

 Társasági adó     887e Ft 

 SZJA        76e Ft 

 Szoc. Hj.     108e Ft 

 Nyugdíj j.       48e Ft 

 Egb. j.        33e Ft 

 SzKHJ.         6e Ft 

 ÁFA           9e Ft 

 EHO          7e Ft 

 Iparűzési adó        -8e Ft 

 Rövid lejáratú egyéb áfa            2700e Ft 

 Bér      260e Ft 

  

 

 Követelések részletezése: 17 358eFt 

  

 Vevő követelés         17 358e Ft 

 

 Aktív és passzív időbeli elhatárolások 
 

Az aktív időbeli nem volt. 

Passzív időbeli elhatárolás a 2014.évben kapott támogatás amit 2015. évben fog a 

Társulat felhasználni. 2100eFt. 

 



 

 

           Állományi létszám és bérköltség, személyi jellegű  kifizetések 
 

 Átlagosstatisztikai állomány 4fő 

 Bér költség:    5846eFt 

 ebből megbízási díj    392eFt 

 Személy jellegű kifizetések  1214eFt 

 Bérjárulékok    1833eFt 

 

 Közvetített szolgáltatások 
 

 Nyomdai előkészítés, nyomdai szolgáltatások a Társaság által kiadott kéthavi szakmai  

 lap (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle) kiadásával kapcsolatban. 

 

Anyagköltség 

  

 Tevékenységgel kapcsolatos nyomtatványok, nyomdai termékek.  

 

 Igénybe vett szolgáltatások 

  

Könyvelési szolgáltatás, rendezvényszervezés. web lap üzemeltetés, szakértői, 

pályázati előkészítés díja. 

  

 Egyéb szolgáltatások 

 

 Nemzetközi és hazai társulati tagdíj továbbutalása, bankköltség, egyéb reprezentációs  

 költség. 

 

 

 Veszélyes hulladékok nem keletkeztek. 

 

 Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek nem keletkeztek. 

 

 Tárgyi eszközök értékei: 

  

Bruttó eszközérték eFt Nettó eszközérték eFt Tárgyévi értékcsökkenés eFt 

2329 2329 344 

 

 



 

 

 A kiegészítő melléklet szerves része az Társulat közhasznúsági jelentésének, 

amelyet a mindenkori vezetőség állít össze. A közhasznúsági jelentésben ismertetésre kerül a 

Társulatműködése.  

 

 A jelentést a tagság az év zárása előtt az év végi taggyűlésen szavazással jóváhagyta. 

  

  

 

 Budapest, 2015. április. 07. 

 

 

 

 

 

     …............................................….............................. 
      Dr. Csörgő Sándorné Dr. Bata Zsuzsanna 

 


