Soroptimist Club Szeged

Közhasznúsági beszámoló
2013.

Szeged, 2014.május 13.

A szervezet alapadatai:
eve: Soroptimist Club Szeged
Képviselő: Baranyi Irén
Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri u. 27.
Adószám: 19083948-1-06
A szervezet nyilvántartásba

vételi végzésének száma, kelte: 575. sorsz.
Pk.6030211991/2., 1991.nov.14.

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet.
A közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk.6030211991118., 2006.május 23.

A szervezet céljának rövid leírása:
A mindennapi életben a kölcsönös segítségnyújtás, a szolgálatkészséget valósítsa meg a
tagjai tevékenységén
keresztül, valamint együttműködve
más szervezetekkel
a
nemzetközi béke, a jóakarat és megértés szellemének megvalósítását mozdítsa elő.
Az egyesület a tevékenysége alkalmával támogatja, valamint a hasonló tevékenységet
végző szervezetek támogatási munkájához segítséget nyújt, a szociálisan rászorulókat, az
öregeket, a hátrányos helyzetüeket, a határon túli magyarságot, a menekülteket
természetbeni-, anyagi juttatásban, segélyben, az általános, középiskolai vagy felsőfokú
oktatási intézmény
nappali tagozatán
tanuló fiatalokat
ösztöndíjban
részesíti,
betegségmegelőző,
gyógyító,
oktató,
kulturális,
gyermekés ifjúságvédelmi,
környezetvédelmi, műemlékvédelmi tevékenységhez segítséget nyújt.
Az egyesület kiemelten foglalkozik a rászoruló nők helyzetének javításával, a problémák
tudatosításával, a megoldási javaslatok támogatásával és ennek érdekében konkrét
tevékenységet végez.
A megváltozott közhasznúsági törvénynek eleget téve, a módosított alapszabályunkat
Szegedi Törvényszék bejegyezte.
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A számviteli beszámoló:
Az egyesület 2013.évi számviteli beszámolója csatolva.
Kimutatás pályázati támogatások felhasználásáról:
A Soroptimist Club Szeged 2013 .évben a következő költségvetési támogatásban
részesüIt:
Költségvetési szervtől:
NEA-NO-13-M-0281

pályázat:

107.530 Ft.

NAY -tóI SZJA 1% kiutalása:

A vagyon felhasználásával

506.000 Ft

kapcsolatos kimutatás

Bevételek: 3.586.282,28 Ft
Ebből:
NEA-NO-13-M-0281

pályázat

NAY 1%:
Magánszemélyek

506.000,- Ft
107.530,- Ft

adománya:

Külföldi SI klubok adománya:

486.905,- Ft
42.000,- Ft

Bankkamat, árfolyamnyer.:

106.787,20Ft

Tagdíj:

220.000,- Ft

Jótékonysági vacsoraest bev.: 1.892.060,08Ft
Hirdetési bevételek:

225.000,- Ft.

Kiadások-ráfordítások:

2.866.643,29 Ft

Természetben adott adományok:

187.500,- Ft

Pénzbeli adományok:

1.069.880,- Ft

Étkezési támogatás, Sólyom u.:

30.000,- Ft

Igénybe vett szolgáltatások:

854.891,- Ft (vacsora est költségei)

Árfolyamveszteség:

20.612,16 Ft

Anyagköltség:

21.800,- Ft

Posta és kommunikáció ktg:

34.640,- Ft

Szállítás, kiküldetés:

252.203,82 Ft

Nemzetközi tagdíj:

247.235,73 Ft

Egyéb szolgáltatások:

38.135,- Ft

Bankszámlavezetés:

59.745,58 Ft

Könyvvezetési szolgáltatás:

50.000,-Ft.

Eredmény: + 719.638,99 Ft.

A cél szerinti juttatások kimutatása
Egyesületünk 2013 .évben sem nyújtott cél szerinti támogatást.
Kapott támogatások mértékének kimutatása
Az egyesület 2013. évben a jelentés pénzügyi elszámoló részénél felsoroltakon kívül nem
részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkorrnányzattól és mindezek szerveitől.
A vezető tisztségviselőknek

nyújtott juttatások értékének ill. összegének kimutatása

Az egyesület 2013. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető
tisztségviselőinek.
A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Folytattuk 2013. évben is fogyatékkal élő embertársaink, elsősorban a hátrányos helyzetű
gyermekek segítését célzó programokat, melyekhez a társklubjainktól
is komoly
segítséget kaptunk Az általunk patronált gyermekintézmények továbbra is igénylik az

előző évekhez hasonló nagyságrendű étkeztetési támogatást, az iskolai ünnepségek kisebb
ajándék tárgyainak biztosítását.
Ez évben is megszerveztük
a halmozottan hátrányos gyermekek farsangját, a
vacsoraesttel ismételten adományt gyűjtöttünk céljaink megvalósításáért.
A halláskárosult gyermekek intézete és a halmozottan hátrányos Sólyom utcai általános
iskolások ünnepségein részt vettünk, számukra ajándékot, fejlesztő eszközt és gyümölcsöt
vásároltunk, süteménnyel járultunk hozzá a rendezvények sikeréhez.
Több alkalommal szerveztünk tagjaink számára is érdekes előadásokat.
Részt veszünk a soroptimist mozgalom nemzetközi továbbképzésein, találkozó in, de
ennek költségeit tagjaink javarészt maguk viselik.
Munkánk anyagi alapjait részben a külföldi társklubok segítségével, a pályázatok
igénybevételével,
részben saját erőből- a karácsonyi adománygyűjtésünk, a hagyományos
vacsoraestünk (amely a város jelentős társadalmi eseményének számit) segítségével
teremtjük meg,- egy millió Ft-ot meghaladó értékben. A támogatások jelentős része nem
jelentkezett költségvetésünkben, mivel az adományokat közvetlenül a rászorulók kapták
meg. Az ezzel járó szervező munka viszont fokozottan terheli működési költségeinket. A
magyarországi soroptimist mozgalom szegedi szervezeteként, tagságunk széleskörű
kapcsolat rendszert alakított ki a többi magyarországi klubbal ( Budapest, Sopron) és
más civil szervezetekkel ( Lions, Rotary szervezetek ), több akcióban együttműködött a
Szeged Város és a Csongrád Megye önkormányzataival.
Egyesületünk 2013. évben is eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségeinek és teljesítette
a közhasznúság feltételeit.
Szeged, 2014. május 13.
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