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A beszrimoló adatai könywizsgálattal nincsenek alátrímasztva.
Az eg_yesü]et vállalkozási tevékenységetnem végez, munkaviszonyban lévő alkalmazottat
nem foglalkoáat. 2016.02-07 hóban 1 fő megbízási jogviszonyban lévő foglalkoaatottja volt.
Köáasznúsági tevékenységénekismertetése és eredményénekalakulása

Az egfesület célja,.hogy egészségügyi profilként aktívan részt vegyen a szív- és érbetegségek
megelőzésében, valamint az infaxktust kapott, szív mútött betegei lehabilitációját vég;ze-.
Aktívan résá vesz ajá{óbetegek rehabilitációjában, munkaképeiségiik visszaszórzésében, a
családi életbe való problémamentes visszatérésében.

Az egyesület alapszabálya szerint a szív- és érbetegek mozgástelápiás kezelésétvégzi.
A rendszeresen végzett mozgásterápiás progmm oNostudomiíny áital bizonyitottarreredményes'
A mozgástenápiás tomagyakollatokat 2oo fő végzi, 6 csoportban' heti 9 alkalommal, 4 fő
tenípiás ta'ír il{inyításával. Délelőtt heti 5 alkalommal áélutrín heti 4 alkalommal végezhetik
tagjaink a mozgástenipiás gyakorlatokat'
Ezzel lehetősége1 teremtiink a dolgozó emberek részére is, hogy munka után tegyenek az
egészségtik érdekében.

Elsősorban a középkoni és idősebb korosztály vesz részt a tenípiás tomiíinkon, de az
egyesület által végzett közhasznú tevékenységmindenki számrira elérhető, aki tenni akar
egészségmegőrzése érdekében.
Tagjaink összekovácsolódtak, szívesen vesznek részt kiiándulásokon, minden évben aktívan
résá veszilnk az oÍszágos Szív Egyesület által rendezett Sportnapokon.

Az egyesület bevétele kizrírólag közhasznú tevékenységből szrármazik, vállalkozási
tevékenységetnem végez.

számviteli politikában lögzített ilány€lvek:
Közhasznú besorolás miatt az egy€sület
plogram segítségével.

kettős könywitelt végez, a ,,Libra'' nevű

A civil törvényben meghatlárczottak szerint PK-242 számú' A kettős kön}n r'itelt vezető egyéb
szelvezet egyszerűsitett beszámolóját és közhasznúsági mellékletét készíti.
Ezek mellé elkészítia kiegészító mellékletet is, melyben részletesen bemutatja a gazdasági
események alakulását.

Mérlegkészítés
foldulónapja : 2016. 12.31.
Mérlegkészítés
i 20l'7 '03.3|.
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Az eszközökől,

foÍrásokól folyamatosan vezeti nyilvántaltását. A felme!ült ki'ltségeket
az 5.szrimla osaályba, bevételeit a 9' számla osztályba számolja el.
100e' Ft Íi'lötti táIgyi eszközök écs_jét év végén könyveli. 100e. Ft. alatti eszközök
azonnali költségként' felmerülésük hó utolsó napjával kerülnek elszrimolásra'

TáIgyi eszköz állomiíny:

Megnevezés

Bruttó Növekedés

pedig

Bruttó Écs Écs selejt_ csökk.
növ' tezés össz.
össz.

Nettó
éÍték

j.

37.500 0
37.500
37500 37.500
284.089 39'7.225
Müsz.gép.felszerécs
161'669 284'089 48.533 39'7 '225 0
Müsz.gép 100e.fti1.
292.100 292.100
Müsz'gép lO0e'ftl'écs
31.824 3I'824

Immateriáis
Müsz.g,felsz.100e.al. 161'.669

260.276

466.549 260.276

ker

Tevékenységbemutatása:

Az egyesiilet bevétele tagdíjak bevételéből és támogatásból keletkezett.

_
_
_
_
_

Tagdíj bevétel
EMI tiímogatás pályázatból
Harc a női szívekért Alapítvány tám.
Tér.nélk.kapott szolgáltatás
Tér.nélk.kapott tárgyi eszköz

3.798 e.
1.059 e.
300 e.
2.400 e.
287 e.

260e.

szJAt%

:

Adomány magánszemélyeklól :
Részvét.díjTagoktól sportnapra'/Miskolc/:
Bevételek összesen

334 e.
200 e.
8.380 e.

Költségek

2l

Anyagköltség /irodaszer, lakat/

e.

2.400 e.

TeÍembéIleti dij /tér.nélk. kapott szolgáltatás /
Terembérlet díj /spoÍtc'rezsi+áfa'közgÉlés
Reh.toma gyak.vez.váll.díj 4 fő egy.vál.
'
Kön}.velési szolgáltatás díja
saállítás ktg spoltnapIa

97'7 e.

2.010 e.

ll2

e.

59 e.

Kiküld'ktg'

20 e.

Postaköltség
Egyéb szo1g./pály.Íeg'díj'bély. jogi sz',szórólap,aláír.címpl./
Bankköltség

7'7 e.

4e.
87 e.

AnyagjellegÍi ráfordítrísok összesen

5;76'7 e.

288 e.

Bérköltség /Megbízási díj /
Bérjárulék /szocho.,eho'szakképz'/
Repr'költség és szja köt.
Tfugyjutalom 5e. Alatti értékben
Részvét'díjspoltnapon

'7'7

5e.

200 e.

Személyi jellegű ráfordíüísok összesen

658 e.

Écsnooe. r't ttotti t.esz. / kelp.ergomet€I/
Écslooe.alatti tfugyi esz. utrán
F-rtékcsökkenési

284 e.

leírás összesen

Költségek összesen

e.

88 e.

316 e.

|

6;741e.

A könywezetése során elkülönített főkönyvi sziímlán mutatja ki a kapott támogatás/EMl/
felhasználását.
Nyereség 2016 évben

Eszközök

:

Befektetett eszközök,&eÍékpfu_ergomet.
Pénzeszközök bankban pénzÍfuban
'
Követelések l szal&épz.fulr]'z.l
Aktív időb€li elhat.

1.639 e.

260 e.
5.968 e.

Ze.
8e.

Eszközök
Fonások

:

összesen
:

TőkeváltozáVeredmény
Rövid lejámtú köt.-gek
Passzív időbeli elhat.
EÍedmény

6.238 e.
3.'732 e.
262 e.
605 e.

1.639 e.

:

FoÍások összesen

6.238 e.

Az egyesület tagdíjból származó bevétele 3.798e.ft volt, az előző évben 3'427e.ft , növekedés
os mértékű'

11%_

Az Emberi Erőfonás Minisztériumtól múködési üánogatásként 20l6 évben 1.4oo e'ft-ot kaptunk,
melyből l.059e. Ft-ot bevételként szrímoltunk el. A különbséget 341e. Ft-ot idób€li elhatlírúásként
elkülönítettiik, 2017 év l.n.év költségeinek fedezésére.

HaIc a női szívekéItAlapítvrín$ól 300e. Ft' támogatást kaptunk.
Térítésnélkül az alábbi táIgyi eszközöket kaptuk:
Pulse-oximeter
3
Bruttó érték
vémyomásméÍő
l0 db
EKG kézi modtor
ldb
KerékplíI_eryométel
1db

db

3?.?19,184.150,33.420,292.100,-

:

Összesen

547.389,- ker. 547 e.ft,

A kerékpár-ergométer kivételévelakis értékűüígyi eszközök /looe.alatti / écs kóltségként
/255 e./ leírásra és egyéb bevételkéntelszímolásra kerültek. A kerékpár-elgométer esetében
időarrínyos écs elszámolást alkalmaztunk /32e./ értékben, mely szintén egyéb bevételként
kön)"velésre keliilt. Halasztott bevétel összege: 260e.f1'

NAv

1% 334 e. ft, magrínszemélyek adomány 2 e. ft

volt.

A Debreceni Sportcentrum téÍítésnélkül kapott szolgáltatís é11éke2'4oo e. ft' volt.
Tagok által térítettspoÍtnapon való Íészvételösszege: 20o e.fr.
Éves bevétel összesen 8.380 e. Ft lett, 20 15 évben 6399 e.ft volt. Láthaló, hogy a támogatások
jelentós mértékbenbefo1yásoltrík pozitív eledmény alakulását.
Összes költségünk 6.741 e.ft, mely a fentiekben már részletesen bemuta|ísra került'
Előző évben költségünk 6.032 e.ft volt. A növekedés az ÉCs elszámolás növekedéséből, az
1 fő megbízásos jogviszony költségéből' amak járuléLaiból és kisebb egyéb költségek
növekedéséből tevődik össze.
2016 évet 1ó39 e.ft pozitív eredménnyel

zfutú'

Gazdákodásunk költségtakarékos' megfontolt volt.

A vezető tisztségviselők díjazásban nem lészesültek.

Ptk' szer. megbíási jogviszonyban az egyesület
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1

1

fót foglalkoztatott 02-07 hó ídőszakban'

6. évi gazdálko&ís sonán tőkenövekedés következ€tt

'

be'

Két év átlagában az egyesÍiIet eredménye továbbra is pozitív. Az elvlií mutatószámokat sikeÍtllt
teljesíteni, így a közhasznúsági fokozatát az egyestllet megőrizte.

Debrecen 2017.03.31
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