
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 

A „CÖLI” Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesülete 

Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 
 

1. Számviteli beszámoló  
 

2002 októberében alakult meg a Szegedi Lisztérzékenyek Klubja, majd 2003 szeptemberétől non-

profit egyesületként tevékenykedik „Cöli” Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesület néven. Az 

egyesület célja, hogy segítse a lisztérzékenységben szenvedőket, akik úgy érzik, egyedül 

tanácstalanok az állapotukkal kapcsolatban. Életmód-tanácsadást és személyre szabott segítséget 

nyújt, hogy a lisztérzékenységgel együtt is teljes életet tudjanak élni. 

 

A „CÖLI” Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesület 2013. évi gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze 

a 224/2000. Kormány rendelet 4. és 5. számú melléklete szerint. 2012. évtől az egyesület a kettős 

könyvviteli nyilvántartás szerint vezeti könyveit, megfelelve ezzel a 2011. évi CLXXV törvény 

27.§-ának. A könyvviteli rendszer változása miatt az eredmény levezetés előző év oszlopai adatot 

nem tartalmaznak. 

A mérleg főösszeg 258 ezer Ft, a saját tőke 256 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. 

melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény kimutatásból áll.  

 

Eszközök és források 

 

Befektetett eszközök 

 

A befektetett eszközök 2013. évi záró állománya 96 e Ft. A tárgyévben eszköz beszerzésre nem 

került sor. A terv szerint elszámolt értékcsökkenés összege 48 e Ft volt. 

 

Forgó eszközök 

A készleteket a forduló napon a szövetség nem tartott nyilván. 

Pénzeszközei értéke 112 e Ft. 

A követelések értéke 50 e Ft vevő tartozás. 

 

Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolás képzésére nem volt szükség. 

 

Eredmény, likviditás 

A tárgyévi közhasznú eredmény -274 e Ft, a vállalkozási tevékenységet az egyesület nem 

folytatott.  

Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű 

kötelezettsége nincs. Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs. 
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Céltartalékok 

A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség. 

Kötelezettségek 

Az egyesületnek nincsenek kötelezettségei. 

Passzív időbeli elhatárolás 

Passzív időbeli elhatárolás képzésére nem került sor: 

2. Költségvetési támogatás felhasználása  
 

Tárgyévben az egyesület normatív támogatásban nem részesült. Az államháztartás szerveitől 

2013-ban pályázat útján a következő bevételek érkeztek a bankszámlára: 

 

Támogatást nyújtó 

neve 
Összeg Dátum Felhasználás bemutatása 

Elszámolás 

határideje 

SZJA 1% 233 518 2013.10.08    

Nemzeti 

Együttműködési Alap 
250 000 2013.06.10 Működési támogatás 2014.03.31. 

Szeged Megyei Jogú 

Város 

30 000 

 

100 000 

2013.07.11 

 

2013.07.08 

Szakmai nap a gltuénmentes 

vendéglátásról  

 

XI. Szegedi Gluténmentes Nap 

megszervezésére 

2013.11.25. 

 

 

2013.11.25. 

Összesen 613 518    

 

A kapott támogatás összege 65 e Ft-tal kevesebb az előző évinél. 

 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás  
 

A tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye -274 e Ft, a saját tőke értéke 256 e Ft. Az egyesület 

pénzeszközeinek értéke 112 e Ft.  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása  
 

Az egyesület cél szerinti juttatást nem nyújtott, ilyen címszó alatt nem történtek kifizetések.  

 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, 

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke  
 

A költségvetés szerveitől 2013-ban a 2. pont alatt bemutatott bevételek érkeztek. 

  

Támogatást 

nyújtó neve 
2011 2012 2013 Változás 

SZJA 1% 330 993 250 908 233 518 -17 390 

NCA/NEA 200 000 257 230 250 000 -7 230 

SZMJV 200 000 170 000 130 000 -40 000 

Összesen 730 993 678 138 613 518 -64 620 

 

2013-ban csökkent az önkormányzattól kapott támogatás összege és kevesebb szja 1% felajánlást 

sikerült összegyűjtenie az egyesületnek. 2013-ban a NEA-tól 7 ezer forinttal több támogatás 

érkezett. Összességében a kapott támogatások összege 65 eFt-tal kevesebb az előző évinél. 
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6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege  

 

Egyesületünk tisztségviselői önkéntes alapon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik a 

tevékenységüket.  

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 

Alapadatok Előző év 

(1) 

Tárgyév 

(2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0 

B. Éves összes bevétel 800 787 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt 

összeg 

251 233 

D. közszolgáltatási bevétel 0  

E. normatív támogatás 0  

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 
0  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 800 787 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 717 1 061 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 55 32 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 666 939 

K. Adózott eredmény 83 -274 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

11 12 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Nem Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói 
Mutató teljesítése 

 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Igen 
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8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.  
 

A "Cöli" Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesület 2013-ban is folytatta a korábbi (2003 óta) tartó 

tevékenységét.  

 

1. Rendszeres kapcsolattartás a tagokkal klubjelleggel: 

 

- évnyitó klubfoglalkozás 2013. évi gluténmentes lista közreadása (01.25.) 

- közgyűlés (04.25.) 

- nyári gluténmentes bográcsparty (06.29.) 

- felkészülés az októberi rendezvényre (08.30.) 

- Előkarácsonyi sütiparty (11.29.) 

 

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

 

- Paleo Központ bemutatkozása (04.26.) 

- Táplálék Allergia Centrum sütőbemutatója (05.31.) 

 

3. A havi rendezvényekre előadók meghívása (orvosok, dietetikus-szaktanácsadók, 

pszichológus…): 

 

- Szakmai Nap a gluténmentes vendéglátásól (09.20.) 

dietetikus szakmai előadása és a szegedi közétkeztetést végző cég bemutatkozó előadása. 

 

4. Országos találkozók rendezése Szegeden évente egy alkalommal, melyen művészeti, 

sportrendezvény és diétás árubemutató, kóstoló szerepel: 

 

XI. Szegedi Gluténmentes Nap - 2013.10.12. Szeged, Dugonics András Piarista Gimnázium 

A rendezvény főbb adatai: regisztrált résztvevők száma: 710 fő, akik közül 357 fő gluténérzékeny 

volt (ez közel 100 fővel több, mint a tavalyi rendezvényen). Helyi önkormányzat és az 1%-os 

támogatás segítségével 100 fő szűrését végeztük el a Biocard lisztérzékenységi teszttel. A 

családszűrés során az érintett családtagok egyenesági rokonait szűrűjük, elsősorban a betegség 

genetikai eredete miatt. A helyszínen ingyenes dietetikai tanácsadásban, vércukorszint-mérésben 

részesültek a résztvevők, illetve konzultációra nyílt lehetőség, a gluténmentes élelmiszereket 

gyártók és forgalmazók képviselői kóstolókkal termékbemutatókkal, akciós vásárlási lehetőséggel 

álltak a gluténérzékeny családok rendelkezésére. A színes egész napos programon így 357 fő 

gluténérzékenységgel élőt sikerült elérnünk a tevékenységünkkel.  

Feladatainkról, a rendezvényünkről a helyi televízió és egy hírportál is tudósítást adott: 

http://vtvszeged.hu/hun/s_!musorok/i_vitamin_26/t_Vitamin/index.html?media_id=6136 (20.55-

től szól az egyesületünkről) 

http://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i__2/i__11036 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/10/etelkostolok-es-bemutatok-a-glutenmentes-napon-

fotok.html 

 

2013-ban egyik kiemelt feladatunk volt a fiatal generáció tájékoztatása, ezért folytattuk havi 2 

alkalommal az életmód klubot, aHol 5 fő 12-29 év közötti fiatallal dolgoztunk együtt. Sikeresen 

pályázatunk a Szegedi Ifjúsági Napok rendezvényén belül a Civil Utcán történő megjelenésre. A 

fesztivál ideje alatt közel 100 fiatalt tájékoztattunk játékos formában a betegségről, tünetekről, 

kimutatási lehetőségéről, továbbá a diétáról, életmódról. A feladat során együttműködtünk a 

Lisztérzékeny Fiatalok Egyesületével (LIFE). 
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A Facebook-on is megjelenünk, egy Cöli Klub, a Young GM (CÖLI) és a CÖLI Lisztérézékenyek 

Közhasznú Egyesület oldalán tájékoztatjuk közösségünket. Oldalunkat eddig 172-en kedvelik. 

 

2013. évben támogatóink voltak: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium – Nemzeti Együttműködési Alap 

Optimum Kft. /Mester Család/      

Asix Kft. /Dr.Schär termékek/   

Hungest Hotel Hélios /Hévíz/ 

Diéta Bt./Barbara termékek/  /   

Hunorganic Kft.       

Táplálék Allergia Centrum      

Candy Store Kft. /Barkat/ 

Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. /Fe-Mini termékek/ 

Pick Szeged Zrt.       

Gluténmentes kürtőskalács      

Coca-Cola Magyarország  

Kígyó Patika 

Roche 

Sanofi Aventis Zrt. 

Libri Könyvesbolt 

 

 

 

 

Szeged, 2014. május 8. 

 

 

 

 …………………………………… 

 Pappné Berki Beáta 

 elnök 
 


