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A bcszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

KözhaszüÍlsági tevékenységének ismertetése és eredményének alakulása

Az alapitvány célja, hogy egészségügyi pÍofilként aktivan Ésá vegyen a szív- és érbetegségek
megelőzésében, valamint az infarktust kapott' szív mútött betegek rehabilitációját vógezze.
Aktívan lészt vesz ajáÍóbetegek rehabilitációjában' munkaképességük visszaszerzésében, a
családi életbe való problémamentes visszatérésében.

Az alapitvány a terápiás toma végzéséhez a terem bérletét biáosítja' így a dolgozó emberek
is részt vehetnck délután a rehabilitációs tornaórákon'

A terápiás toma levezetését testneveló tanár végzi, akinek a vállalkozói díját az a|apitváinyaI
szoros kapcsolatban álló Debreceni Szív Egyesület finanszírozza.

AZ alapítvány bevétele kizárólag közhasznú tevékenységből származik' vállalkozási
tevékenységet nem végez'

Az alapiÍvá1y közhasznú jogállását nrutatószám nem teljesülése miatt 2016 évben elveszítette.



Számviteli politikában rögzitett irányelvek:

Az alapítvány kettős könyvvitelt végez. a ,'Libra'' nevű program segítségével'

A PK_242 számú egyszerÍisített beszámolót készíti' mely tartalmazza akbzhaszr'íságiielentést és
kiegészítő mellékletet is.

Mérlegkészítés foldulónapja : 2016. l2' 31.
Mérlegkészitésideje :20l7.03.3l.

Az eszközökrői. forrásokról folyamatosan vezeti nyilvántartását. A felmerült költségeket
az 5.számla osáályba. bevételeil a 9. számla osztályba számolja el.

100e' Ft ftjlötti tárgyi eszközök écs-jét év végén könyveli. 100e. Ft' alatti eszközök pedig
azonnali költségként, felmerülésük hó utolsó napjával kerülnek elszímolásra'

Tárgyi eszköz állomány: Megnevezés Bruttó Elszámolt Nettó
érték Ecs érték

Libra könyv' Program
Testzsílmérő
Nyomtató

37.s00 37.500
24.800 24.800
10.990 10.990

0
0
0

Összesen 73.290 73_290

Gazdálkodás ben]utatása:

Az alapítvány bevétele SZJA l%_ból és EMl támogatásból keletkezik'

. SZJA I %o : 112 e.

- EMl támogatás pályazatból .2015'20l6 : 369 e'

Bevételek összesen : 481 e.

Költ5égek
- Anyagktg

- Terembérleti dij /rehab'tomagyak' végzés céljából /_ Könyvelési szolgáltatás díja
- Postaköltség
_ Pályázati reg.dij

Egyéb szo1g./honlap üz..festékpatr./
- BanIIöllseg

8e.
4'70 e.

51 e.

le.

l8 e.

:28e.
Anyagjellegű ráfordítások összesen 578 e.

személyi jelIegii ráfordítás 8e.

Összes rálbrditás : 586 e.



veszteség 2016 évben

Eszközök : Pénzeszközók bankban
Aktiv időbeli elhat.

: -105 e.

592 e.
10 e.

Eszközök összesen

Fonások : Tőkevált./eredmény
Veszteség

602 e.

: 417 e.
| -105 e.

: 312 e.
: 290 e.

saj át tőke
Bevételek passzív id'elhat'

Források összesen | 602 e.

Bevétel az SZJA l%_bó] és az Emberi Erőforrás Minisaérium támogatásból keletkezett.
A 2015 évi elhatárolt EMI tlímogatással /119e./és a 20l6 évi EMI támogatással /250e./
elszámoltunk' Beszámolónkban 369e' bevétel szelepel a kapott támogatásokból'

SZJA l% felajánlás összege 20l6 évben 402 e' Ft volt. A kiuta]ás idöpontiát követően a tö|r'ényben
foglaltak szelint megvizsgáltuk felmerült költségeinket. Alapitványunk nem használta fel teljes
egészében az szja loá-ot' ezén a fel nem használt részt /290e'l időbeli elhatárolásként tartalékolta
20l7 évre.

A költségek jelentős részét a két délutáni csopolt tomavégzéséhez szükséges terembérleti díj
képe21e'

A vezetó tisztségviselők támogatásban, javadalmazásban nem Észesültek'

Munkaviszonyban' valamint a Ptk' szer. megbizási jogviszonyban az alapítvány alkalmazottat
nem foglalkoztatott.

A 20l6. évi gazdálkodás során a veszteség miatt tők9csökkenés következett be'

Két év átlagában az alapítvány eredménye pozitív. Az elváÍt mutatószámok teljesítésre kerültek.

Az EMl felé 20l7 évre is benyujtásra került a pályázat. Enn'ek elbíIálása folyamatban van'

Debrecen. 2017.03.31


