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MAGYAR PORPHYRIA EGYESÜLET

I. ÁLTALÁNOS MAGYARÁZAT
Az egyesület neve: Magyar Porphyria Egyesület
Székhelye: 1184 BUDAPEST TINÓDI UTCA 62. A. ép. 3. em. 12. ajtó.
Az egyesület célja:
Fő feladata ebben a betegségben szenvedők felderítése, amely szűrővizsgálat által történhet meg.
A média erejével országos szinten felhívni a figyelmet a porphyriára. Ismeretterjesztő
előadásokkal, találkozókkal, felvilágosító kiadványok közzétételével folyamatosan ráirányítani a
figyelmet a porphyriára.
Számviteli politika
Az Egyesület a Számviteli törvény és a 224/200 (XII.19.) Korm. Rendelet alapján Közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót készít. Könyveit és analitikáit a számviteli törvény és az általános
számviteli előírások szerint vezeti.
Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli politikában meghatározott mértékek szerint történik.
A mérleg fordulónapja december 31.
A mérlegkészítés időpontja január 31.
II. SZÁMLAOSZTÁLYOK
1. Számlaosztály - Befektetett eszközök
A Magyar Porphyria Egyesület 2011. évben 12 e Ft értékű tárgyi eszközzel rendelkezett.
2. Számlaosztály - Készletek
A Magyar Porphyria Egyesületnek 2011. évben készlete nem volt.
3.Számlaosztály - Követelések, pénzeszközök
Az egyesület 2011. december 31-én követelést nem tart nyilván:
2011.december 31-i leltározott pénzkészlete a házipénztárban 110.855,- Ft, az elszámolási
betétszámlán 245.133,- Ft volt.
2011. évben aktív időbeli elhatárolás képzésére nem került sor.
4. Számlaosztály - Források
A Magyar Porphyria Egyesület saját tőkéje 368 e Ft. A saját tőkét növeli a 2011. évi 39 e Ft
eredmény.
Az egyesületnek kötelezettsége 2011. december végén nincs.
2011. évben passzív időbeli elhatárolás képzése nem történt.

III. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
A Magyar Porphyria Egyesület eredmény kimutatását a Számviteli törvény és a 224/200 (XII.19.)
Korm. Rendelet előírása alapján készíti. Költségeit csak az 5-ös számlaosztályban könyveli, a
számlatükör bontása a magyar törvényeknek megfelelő.
Bevételek:
2011. évben Magyar Porphyria Egyesületnek vállalkozási tevékenységből származó árbevétele és
költsége nem volt.
A közhasznú tevékenység bevétele 273 e Ft, a következőképpen alakult:
•
•
•

Személyi jövedelemadó 1 % támogatás:
Tagdíj bevétel:
Egyéb bevétel:

85 e Ft
121 e Ft
67 e Ft

A Magyar Porphyria Egyesület 2011. év során költségvetési támogatást nem kapott.
Költségek:
2011. évben fontosabb költségei az alábbiak szerint alakultak:
•
•
•
•
•
•

Nyomtatványok, anyagköltség:
Rendezvények költségei
Postaköltség
Bankköltség:
Tagdíjak
Értékcsökkenés

20 e Ft
145 e Ft
24 e Ft
8 e Ft
2 e Ft
35 e Ft

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 234 e Ft.
A közhasznú tevékenység 2011. évi eredménye 39 e Ft.
Személyi jellegű költségek
A személyi jellegű költségek 2011. évi alakulása a következő:
• bérköltség
0 e Ft
• személyi jellegű egyéb kifizetés
0 e Ft
• járulékok
0 e Ft
ÖSSZESEN:

0 e Ft

2011. évben a Magyar Porphyria Egyesületnek alkalmazottja, bérkifizetése, valamint személyi
jellegű kifizetése nem volt.
A vezető tisztségviselők az alapítványtól juttatást nem kaptak.
Kapott költségvetési támogatás és felhasználása
Tárgyévben az Egyesület az SZJA 1%-ából 85.172,- Ft támogatást kapott.
2011. évben az Egyesület felhasználta a 2010. évben kapott SZJA 1% 120.262,- Ft támogatást.

A felhasználást a 2. számú mellékelt tartalmazza.
Vagyon felhasználása
Az előző évhez képest az egyesület saját tőkéje 329 e Ft-ról 368 e Ft-ra, 39 e Ft-tal növekedett.
Alapelvéhez hűen az Egyesület elsődleges célja nem a vagyon gyarapítása, hanem a közcélú
szolgáltatások végzése. Ezt ebben az évben teljesítette.
Célszerinti juttatások
Az Egyesület 2011-ben sem volt önsegélyező szervezet, így ezen a címen nem történt kifizetés.
Kapott támogatások bemutatása
A tárgyévben a támogatások összege az előző évhez képest csökkent, összesen 85.172,- Ft SZJA
támogatás érkezett. Bemutatja a 3. számú melléklet.
Összefoglaló a 2011. évről
Egyesületünk 2011. évi munkáját – Alapszabályunknak megfelelően – a munkatervben rögzített
irányelvek szerint végezte.
Február 4-én megtartotta első elnökségi ülését, ahol az elnökség megbeszélte az éves munka- és
ütemtervet.
Február 28. a Ritka Betegségek Világnapja. A RIROSZ rendezvényén egyesületünk külön
standdal képviseltette magát, mint a RIROSZ tagszervezete.
Március 11-én az elnökségi ülés volt Dunakeszin – ahol megbeszéltük a következő
küldöttgyűlés menetét.
Március 26-án küldöttgyűlés volt, ahol a megjelent egyesületi tagok meghallgatták és
elfogadták a 2011. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, megvitatták a 2011. évi programot
és munkatervet.
Július 1-3 között Gánton országos találkozó volt, ahol előadások beszélgetéseken kaptak
tájékoztatást a résztvevők a betegség felismeréséről, szűrővizsgálatok megszervezéséről,
kezelésről, illetve porphyriás betegek életviteléről.
Július 1-én – elnökségi ülésen beszélgettünk aktuális ügyeinkről.
Augusztus 27-29 között az elnökség kiránduláskörutat szervezett Esztergom, Párkány, Szőgyén,
Mátraverebély, Szentkút, Ipolytarnóc, Balassagyarmat, Máriabesnyő, Gödöllő, Vácrátót és
Márianosztra útvonallal.
November 4-én elnökségi ülésen összeállítottuk a következő közgyűlés tartalmi napirendi
pontjait. Felkértük jelenlévő volt elnöknőnket, Kovácsné Füri Margitot, hogy a jövőben is
vállalja a Porphyria Híradó szerkesztését, amit, megköszönve a bizalmat, elfogadott.
December 3-án közgyűlés volt Budapesten, ahol először az elnök tájékoztatta a jelenlévőket
röviden az év addigi eseményeiről. Majd a betegmegjelenésekről, homeopátiáról, egy nemzetközi
porphyria kongresszuson való részvételről hangoztak el előadások.
Az éves munkánkat nyomon követhették honlapunkon és a Porphyria Híradó hasábjain.
Elnökség a szakmai vezetőséggel együttműködve ez évben is igyekezett az egyesületet céljainak

megfelelően működtetni. Mindent összevetve sikeresnek értékelhetjük az elmúlt évet.
Budapest, 2012. április 14.
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