A „CÖLI” Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesülete
Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről
1. Számviteli beszámoló
A „CÖLI” Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg főösszeg 615 ezer Ft, a saját tőke 633 ezer Ft. A
részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú
szervezeti eredmény kimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyében az egyesület 709 ezer Ft állami támogatást kapott és azt teljes egészében fel is
használta. A kapott támogatás összege 153 ezer Ft-tal több az előző évhez képest. A
Nemzeti Civil Alaptól sikerült ismét 300 ezer Ft összegű, működési célú támogatást
kapni. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza, a
változások részleteit pedig az 5. sz. mellékletben láthatjuk.
3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Előző évhez képest 18 ezer Ft-tal csökkent a Szervezet tartaléka. A működési célú
pályázattal sikerült a költséget fedezni, de 2010-ben a tagdíjból származó bevétel maradt
el az addig megszokott közel 50 ezer Ft-tól. A vagyon felhasználást részletesen a jelentés
3. sz. melléklete mutatja be.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések. (4. sz.
melléklet)
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértéke
Tárgyévben egyesületünk összesen 709 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. A
kapott támogatások bemutatása az 5. sz. mellékletben található.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
Egyesületünk tisztségviselői önkéntes alapon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik a
tevékenységüket, a munka végzéséhez szükséges természetbeni juttatásokat tudjuk
részükre biztosítani. Az elmúlt évben az egyetlen mobil mellé 2 új telefonkészüléket
tudtunk pályázati forrásból vásárolni, az elnök, a titkár és gazdaságvezető rendelkeznek
így mobiltelefonnal. Az telefonok összes költsége (feltöltőkártyák) 2010-ben 40.000 Ft. A
Lisztérzékeny Nap szervezésével járó utazási költségeként az elnök részére kedvezményes
gyűjtőjegyet vásároltunk 2550 Ft értékben.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
2010-ben megvalósított programjaink az alapszabályban meghatározott feladatok
tükrében:
1. Rendszeres kapcsolattartás a tagokkal havonta klubjelleggel
-

Gyárlátogatás a Bonafarm Zrt. – a Pick termék gyártójának szegedi üzemébenrésztvevők száma (10 fő)
Előkarácsonyi sütiparty – tagjaink saját készítésű sütijeiket hozzák el a recepttel együtt
– közös „lakoma” és ünneplés (16 fő)

2. Diétás termékeket gyártó cégek bemutatójának szervezése a tagok részére
-

Fe-mini sütőnap a Szegedi Gabonakutató Kft. segítségével (15 fő)
Mester Aranka húsvét előtti sütőbemutatója – lángos és kalácssütés (15 fő)

3. Szeged és vonzáskörzetében élő lisztérzékeny betegek összefogása
-

Szeged Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan kültéri nyilvános ismeretterjesztés
szeged lakosainak – szórólappal, lufikkal, vidámsággal (4 fő)

4. Kirándulások, sportrendezvények, nyári táborok szervezése a tagoknak
-

Közös bogácsozás a Holt-Tisza partján (12 fő)

5. A havi rendezvényekre előadók meghívása (orvosok, dietetikus-szaktanácsadók,
pszichológus…)
-

Lada Szilvia - dietetikus szakmai előadása, tanácsadása klubfoglalkozás keretin belül
(11 fő)

6. Országos találkozók rendezése Szegeden évente egy alkalommal, melyen
művészeti, sportrendezvény és diétás árubemutató, kóstoló szerepel.
VIII. Szegedi Lisztérzékeny Nap 2010. október 9. Gedói Általános Iskola
A rendezvény főbb adatai:
352 lisztérzékeny társunk tisztelte meg a rendezvényt a családtagjaikkal.
110 lisztérzékenységi gyorstesztet végeztek el (amelyből 4 pozitív lett!)
195 vércurcukorszint mérés történt (több esetben diabétesz gyanúja merült fel!)
A többi vizsgálaton – csontsűrűség mérés, légzésfunkció vizsgálat, bőrgyógyászati szűrés, stb.
is egyenként több mint 70-en vettek részt. 25 kg lisztből készült gluténmentes lángos, közel
ennyi lisztből kürtöskalács. 9 gluténmentes élelmiszergyártó, illetve forgalmazó cég sokféle,
nagymennyiségű finomsággal látta el a résztvevőket.

Főbb támogatóink, együttműködő partnereink:
 Cödimed Kft –a Biocard tesztek magyarországi forgalmazója
 Roche – az Accu-Chek Aktív vércukormérő készülék és teszt gyártója
 Gyopárosi Gasztronómiai és Turisztikai Kft. – a Speciális Ételek Konyhája
üzemeltetője
 Táplálék Allergia Centrum
 Optimum Kft. – a Mester Család termékek gyártója
 Diéta Bt. – a Barbara termékcsalád gyártója
 Naturda Kft. – a Meingast termékek forgalmazója
 Bonafarm Zrt – a Pick termékek gyártója
 Hunorganic Kft. – a Glutenix termékek forgalmazója
 Zoli Gluténmentesen Kft.
 Kígyó Patika
 Sanofi Aventis Zrt.
 Richter Gedeon Gyógyszergyár
 Városi TV Szeged
 Rádió Plusz - Szeged
 Tesco
Megjelenés a Gluténmentesen Infó című újságban, 3 alkalommal a Délmagyarország
napilapban - 2 hirdetés (1%-os kampány, illetve köszönetnyilvánítás), illetve a
rendezvényről beszámoló.
7. Pályázatokon való forrásszerzés
NCA pályázat: 300.000 Ft
SZMJVÖ Fogyatékosügyi Keret Pályázat: 250.000 Ft+10 fő Karácsonyi Csomagban részesült
Megyei Önkormányzat pályázata: 60.000 Ft
Közhasznú tevékenységeink:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, - egészségügyi rehabilitációs
tevékenység
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés – és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- gyermek – és ifjúságvédelem, gyermek – és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Közhasznúsági jelentés 2. sz. melléklete

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
2010.
Támogatást nyújtó
neve

Támogatás
időpontja

összege (Ft)

Nemzeti Civil Alap

2010.08.18

300.000

SZJA 1%

2010.09.28.

SZMJVÖ
Fogyatékosügyi
Keret

Felhasználás
célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel
összege (Ft)

Elszámolás
határideje

előző évi

tárgyévi

99.000

250.000

50.000

2011.05.30.

376.761

0

376.761

0

0

2010.11.22.

2.767

0

2.767

0

0

2010.07.13

250.000

VIII.
Szegedi 0
Lisztérzékeny
Nap szervezésére

250.000

0

2011.01.15.

60.000

VIII.
Szegedi 0
Lisztérzékeny
Nap szervezésére

60.000

0

2010.11.09.

939.528

50.000

Csongrád
Megyei 2010.07.20.
Önkormányzat

989.528

működési célú

99.000
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KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
2010.

Megnevezés
I.

INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

II.

TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

Előző évi
összeg (eFt)

Tárgyévi
összeg (eFt)

Változás
(e Ft)

486

633

147

147

-18

-165

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. TÁRGYÉVI EREMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

Megjegyzés
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Juttatás megnevezése

KIMUTATÁS CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL 2010.
juttatás összege (Ft)
előző évi

Eltérés

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeni juttatások összesen
-

ebből adóköteles

-

ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen

-

ebből adóköteles

-

ebből adómentes
Egyéb juttatások
Összesen:

megjegyzés

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

0

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeni juttatások
Nem pénzbeni juttatások
Egyéb juttatások
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KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 2010.
Juttatás megnevezése

támogatott cél

Támogatás összege (Ft)
előző év
tárgyévi

Változás
%

Ft

működési támogatás

300.000

300.000

0

0

Csongrád Megyei Önkormányzat

programtámogatás

60.000

60.000

0

0

SZMJVÖ Fogyatékosügyi Keret

programtámogatás

300.000

250.000

-17

-50.000

Magánszemélyektől

59.000

35.000

-41

-24.000

SZJA 1% (APEH)

337.000

380.000

+11

+43.000

1.056.000

1.025.000

-47

-31.000

Központi költségvetési szervtől
Nemzeti Civil Alapprogram
Helyi önkormányzat és szervei

Egyéb
Összesen:
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KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokból 2010.
Juttatás megnevezése

juttatás összege (Ft)

Eltérés

megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Cél szerinti pénzbeni kifizetések

0

0

0

0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

0

0

4.700

2.550

-46

2.150

4.700

2.550

-46

2.150

Költségtérítések
Egyéb juttatások
Összesen:

utazási költség
gyűjtő buszjegy

