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Tisztelt DR. lollonóot nÓRnI

n !özponti Rendszer útján _ az országos Bírósági Hivatal részére
71o254715201a0522103310669í érkeztetésj számon, 2o18.05.2' 1o;33:57 idópontban -civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céIjából elektronikus küldeményt
terjesztett elő'

Az országos Bírósági Hivatal - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szó|ó 2011' éVi oLXXXI. törvény 39. s-ának (3) bekezdése
alapján - igazolja, hogy a(z) Debreceni szív Egyesület elnevezésű szervezet (szervezet
nyilvántartási száma: 09-o2-ooo2435) az egyesÜlési jogról, a közhasznú jogállásról, Valamint
a cjvil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 201 .1. évi cLXXV. törvény 3o. s_ának(1)-(3) bekezdése alapján a 2oí7. éVre Vonatkozó beszámolójának közzétételre történő
megküldési kötelezettségét teljesítette.

Tájékoztatom, hogy a beszámoló a Www.birosag.hu internetes oldalon a civil Szervezetek
NéVjegyzékében közzétételre kerÜl.

Budapest, 2018. május 23.

Ezt a levelet egy automata küldte Önnek. Erre az e-mail címre ne Válaszoljon.

országos Bírósági Hivatal



kettős könylwitelt vezető egvéb szervezet egvszerűsí
éves beszámolója és köihasznúsági meTÍéHet

20t7. év

A szervezetet nyjlvántaító bírósáq megnevezése:

09 Debreceni T

Ny'v'|2'2 A nyomtalvány papÍ.álapon n.m kllldhotó bet

szeÍvezet l Jogi személy szeÍvezeti egység főbb adatainak megjelenÍtése
(Elekrcnikus kitÓ]tes esetén násolt - nem Íhaló ' frezők)

Nyomtalva: 2018.04.24 19,36,08

Beküldő adatai(akineka2 üqyfélkapuján keresztüla kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

születési név:

Előtag

E;__l
családi néV

Homoródi

Első utónév

Nóra

Jászái ónika

születési ország neve:

szoletési település neve:

születésiideje: fl-,I'Id-ffi-m

ToVábbl Lltónevek

brecenl szív EgyesÜlet

Nyilvántartásiszám| m-Etr_ 0 0 2 4 3 5 rárgyev: ETdi|'l
ldőszak terjedelme: eoész év ffi |öredék éV ! EEEIE_EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete idószak Vége

T,v'
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kettős kön}r'vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pr<-'o,

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: TárgyévI

09 Debr€ceni Tö

ldőszakteÍ|edelme: eooszevffi töredékéV! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE
idószak kezdete időszak Vége

Válassza ki, hogy á beszámoló (és közhasznúsági me|léklet) az alábbiak közü| melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogiszemély szervezeti egység (származtatott joqi személy)
!
B

breceni sziv Egy€sÜ et

szervezet székhelye:
líányítószám: EEEE Település:

KÖzterület neve:

Nazszám:

oláh Gábor KÖzterüLel jellegei

F -_l Lépcs,5haz] T_-'-l Emelet: Ajló

Jogi személy szervezeti egység neve:

bIeceniszív EgyesÜlet

Joqi személy szervezeti egység székhelye:
rányÍtószám| EEEE Település|

KözteíÜlet neve: oláh Gábor KÖzteÍÜ et jellege:

E ouu

M_M_E

l5-___l Lépcsőha: f____l Ernelet

Nyilvántaíási szám:
(Jogi szenély szefuezeti egység eselében: ''AnyaszeNezet )

Bejegyző határozat száma:
(Jagi szenély szeNezeli ewség esetében:
Jagi szenéllyé hilvéhitö határazat széfré)

szervezet, Jogi személy szervezeti eqység adószáma:

0 0 0 2 4l3ls

m ffi . Fril4 Fftf l / la oro E /m

EEEEEEEE-E-EE
szervezet l Jogiszemély szervezeti egyséq
képviselőjének neve: Dr. HomoÍódi Nóla

Képviselő aláÍrása:

Keltezés:

Debrecen

)('__:_ !.- *i '_L' \-t \'. ,,Ínnl(|\l./'\ l(i\lsi'lf l

",.L1 , ,i:!:i,"'
,, , .. .lr t'_: '

EIEF]E-lrE-lqE

Ny'v' |2'2 A nyomtatvány papilalapon nem koldhgló bol Nyomiatva: 2018.04,24 19.36,09



kettős könywitell vezető egyéb szervezet eevszerűsített I

éves beszámolója és köihasznúsági meTléklet l n*-,',o,

2017. év
szeruezet / Jogi személy sz€rvezeti egység neve:

szív Egyesiilet

Az egyszeríisített éves beszámoló mérlege

E1őző év Elöz6 éV TaÍovév
he yesbitése 

]

EszKÖZÓK (AKTÍVÁK)

ffiA' BeIeKIeIeü eszkÓzok

l' lmmaleí]ális iavak

Il' TáÍgyieszkózók 260 2!A
lll' BeÍektel€tt pénzi]gyi eszkÖzÖk

B' Folgóeszkozok 5 970 6 315
l' Készlel€k

ll' KÖVeteések 2
lll. ÉrtékpapÍrok

lV. Pénzeszközók
5 968 6 315

c' AktíV id6beli elhalárolások I 7
EszKÖzoK ÖsszEsEN

6 238 6 540
FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D' saiát tőke 5 371 5 963
l' lnduló tóke/jegyzett tőke

ll' Tókevállozás/eredrnénV
5 371,

lll' Lekötött taltalék

lV' Értékelési tartalék

V' TárqVevi eredmenv alaoteVékenvséobó(koihasznÚlevékényséqb(jl] - 1639 592

Vl' TárgyéVi eídemény Vá lalkozási tevéke nységből

E' cé]lanalékok

F. Kötelezettségek 262
l' HátÍasoíolt kÖte ezeltséqek

ll' Hosszú ejáratú kötelezettségek

lll' Rivid leiáratú kötelezettségek 262
G' PasszÍv dóbeli elhatárolások 605 244

FoRRÁsoK osszEsEN
6 238 6 540

Ny.v.:2'2A nyomtatvány paplralapon nom küldhetó bol Nyomtatvar 20t8,04.24 19.36.09



A kettős kön}'witelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági melléklet PK-342

20L7. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

ísceni szív Egyésülel

Nyomt tva:201804 2419.36 09

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 
lAdarc^ ezer tannlban)

Alaptevékenység Vállalkozási levékenység Osszesen

'l
1 Énékesítés netió árbevétele

2' Aklivá|t saját teljesÍlmények

3' Egyéb bevételek a 380 6 866 a 340 6 a66

ebből:

_ tagdÚ 3 798 3 709 3 798 3 709

' alapítótól kapott beÍjzetés

'támogatások 4 3AZ 3156 4 3AZ 3 155

ebból:adományok 2 689 2 442 2 689 2 442

4' PenzÜqyi Ínüveletek

A' Összes bevétel (1+-2+3+4) 8 380 6 866 8 380 6 866

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 8 380 6 866 I 380 6 866

5 Anyag]e]legű íátoÍditások 5 767 5 981 5 767 5 981

6' Személyijelleqű ÍáÍoíd Ítások 658 244 658 234

ebböl] Vezető llsztsegvlselók
luitatasar

7 Értékcsökkenési leÍrás 316 59 59

8' Egyéb ÍáÍoídítások

I Penzuovi muveletek

B' Ósszes ÍáÍordítás
(s+6+7+8+9) 6 74X. 6274 6 741 6 274

ebbol: kÖzhasznu levékenyséq
6 74L 6 274 6 74! 5 274

c' Adózás e|őtti eÍedmény
(A.B) 1639 592 1639 592

].o' AdóÍizetési kötelezeltség

D' TáÍgyevi eíedmény (c-10) 1639 592 1639 592

Ny'v' |2'2 A nyontatvány PaPiralapon n9m küldheto b6l

l[^



A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet epvszerűsített
éves beszámolója és kö-áhasznúsági meTÍéktet PK-342

2017. év
szervezetl Jogi személy szervez€ti egység neve:

receni szív Egyesúte!

Azada'okkönywizsgálattatatávannattámaszwlönywizsgálóizáradék!tg"nI,u",n

Ny.v':2.2 A nyomtalvány paplr alápon nom küldhetó bel Nyomtátvá: 2o18'04'24 19'36'09

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. Adahk e2eI t'Ónntban )

Tájékoztató adatok

A' KÖzponti kollséqvetési
]ámoqatás 1059 416 1059 416

ebből:
' normatÍV támogatás

B' Helvi Önkormánvzati
kÖltseÓVetési támobalas

ebbőlI
' noríÍatív támogatás

c' Az EurópaiUnió strukturális
alapiaiból' illetve a Kohéziós
AlapbÓl nVúitott lámoqakis

D' Az EuíóoaiUnió köhséo_
Vetésebdl vaov más államÍol'
nemz€tkdzi s''eNezet!ól
származó támogatiás

E' A szemé]Vi iovedelemadó
meohatarozóti íeszének á,
addzó Íendelkezése szeÍint Íel'
használásáIól szóló 1996' éVi
cXXVl'törvény alapján átuta|t
Összeg

334 294 334 294

F' Kdzszolgállatási bevetel

G' Adományok 2 689 2 442 2 689 2M2



Á k"ttő, könvwitelt vezető egyéb szervezet egy.sz'erűsített
'' ''"* *Liii'"iiamólaia as kii"ihasznúsági melléklet

2ot7 . éy

I-. s."ru"r"t r:ogi 
".".ély 

szervezeti egység azonosító adatal

i szív Egyesül€t

1.2 székhely: szervezet

lrányítószám:

Köztelúlet neve:

l]azszám''

|;lElElEl TelepÜlés: r""h.""".

oláh Gábor

----l Lépcs6haz: Emeret: L____1
1.1Név: Jogi személy szeívezeti egység

iz s'et t'"ty, .loqi .'".ély szeív€zeti egység

íeceni szív EgyesÚIet

@@Sp reteoutes:

KÖzteíület jelIege:
llányÍtószám:

Hazszom: lq I Lepcsohaz: I __-]l"l
rmelet: f-l

1.3 Bejegyzó / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

l. Nyilvántartási sám: (AnyaszeNezef)

1.5 szervezet / Jogi személy sz€ÍVezeti egység adószáma:

16 szeNezet / Jogiszemély szervezeti egység
képviselőjének neve:

m.m.l6Idd3FI@'FIq
ololol2l4l3lsffi-ffi-lolololzlrlels

EEEEEEEE-E-EE
Dr. Homoródi Nóía

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

t_vdg€7' AKlvan

sit vesz az átamr egész.agugyi "otg"lu'"'n;k;r191'i!]1"_b"':""1,*ld^i:1':,::;";5cjlsiiÍlil;észt vesz a? államl 9gesz5e9u9yl sZUlv @Ét*o. 
é'|it"q":k 'o'gá,"'ápiás 

órna végzésével részt vesz
\ lehábilltá.ió lll.lázisát végzi. Konkétan a s
:t";lö;ö;;dil*Jan,hegelözésében' kora]_l1il'.T-1lTi'lT';"', 

""'d' héti 9 alkalommal, délPlon
,1i'triiáj#il#tr3t'#"?#í;i;ö;'dii"á;;;i;ilJJJtanit.vezeü' heri-g-alkalommal' délPlön

' délutan. A r€ndszeresen ',og."n v"n'ngp'oii;;*o;li :_'lr:::|-ul1'"':::l:sL",]:iT-ugi:;'",'s délután' A r€ndszeres i'an'"ii'"'"''-x"i 
'a'saiágottat' 

azox szakmat

I'1Ti:i'i:iffiTJfiÍ*"T.:f-'''''iTlÍi]ts;ilíd!i"ií"íiiiüiilrai""llaiiNánnyal' 
annak

abilltációs munk4át segíti.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.2 Közhasznú tevékenyséqhez kapcsolódó közf eladat' jogszabályhelyi

.üqv tv.1997.cl-lv.w'152's 3.bek' hat.szerinti közÍeladatlrehab'me

3'3 Közhasznú tevékenysé9 célcsopoíja:

3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

r;ákon baláti kapcsolatot alakítotiak ki'

200

Nyomlatva: 2018.04 24 19.36 09

lly'v':z'z l nyomtatvany papír alapon nsm kÜldh'tó b'l

-tr\



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezel egvszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melÍéklet l on-ro,
20|7 ' év

szervezet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

Íec€ni szÍv Egyésület

5.1 cél szelinti juttatás megnevezése E\őző év TálgyéV

0 o

5.2 cél szerinti juttatas megnevezése Előző év Tárgy éV

5.3 cél szerinti jul,aMs megnevezése Előző év Tárgy éV

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 0 0

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeaen) 0 0

5. cél szerinti jutatások kimutatása

6. Vezető tiszlségviselóknek nyúitott iuttatás

6.1 Tisztség Elózó éV (1) TáÍgyéV (2)

0 0

6.2 Tisztség Elózó eV (1) Tálgy év (2)

V€z€tó tisztséoviselőknek nvúitott
iuttalás(mindósszesen):' 0 0

Ny.v.:2'2 A nyomtalvány papiralaPon n.m küldhotó b6t Nyomtatvar 201 8,04.24 1 9.36.09
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsitett l

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et l 
'o--,o'

20!7. év

szervezet 
' 
Jogiszemély szervezeti eoység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához sztlkséges mulatók

Alapadatok Előz6 éV (1) TáÍgyéV (2)

B. Éves összes bevétel a 380 6 866

c. A szémélvi iöVedelemadó meohatározott részének az
adózó r€ndákazése sz€rinti felhásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 334 294

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normalív támogatás

F. Az EurópaitJnió strukturális a|apiaiból' ill€tve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 8 046 6 568

H. Összes ráÍoÍdÍtás (kiadás) 6 74r 6 274

l. Ebből személyi jellegű ráfordÍtás 658 234

J. Közhasznú tévékényséq ÍáÍord Ításai 614L 6 274

K. Táígyévi eíedmény 1 639 592

L. A szervézet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző azemélvek száma
Ía közérilekü önkántes tevékénvséoről szóló
)0o5. évi LXxxVlll. töívénvnek ineq-felelően)

E rő Ío r rás e 1 l átot ts ág m u t ató i

lgen

Ectt. 32. S (4) a) [(81+82)/2 > 7.000.00A, - Ft] tr !
EcN. 32. 5 U) b) [K1+K2>=A] x !
EcN.32 q F) c) htL-t2-A1-A2)4H7t H2)>=A.25t ! B

T árs ad al m i t ám og alo lts ág m u t ató i Mutató teljesÍtése

Ectu. 32. S (s) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,021 x n
Ectv. 32. 5 (5) b) [(J1+J2y(Hx+H2)>=0,s) B tl
Ectv' 32' s 6) c) IL1+L2y2>= 10 Íő] ! x

ni szív EgyesÚlet

Ny'v'|2.2 A nyomtatvány papir alapon nom k(lldhetó bol Nyomtatva: 2018.04.24 |9.36.09
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A kettős könvwitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves bászámolója és köihasznúsági mellék]et l pr-:+z

2017 ' é-r

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

receni szív EgyesÜlet

NEA_TF-16-M-o387I szÍv_ és érbetegek rehabilitációs tornáiaTámogalasl pÍogram elnevezése:

Emberi Eíólorrások MinisztériumaTámoqató megnevezése:

m

Tamogatas íoÍásaI
önkolmányzati köliségvetés I

!
I

2016.03.31'2017,03.30

Támogatási összegl

ebbőla tárqyéVre jutó Összeg:

_ tárqyéVben folyósított Összeg:

! Vissza nem térílendó mTárnogatás típusa:

Tárgyévben f elhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatásai

Az ltzhriévben véqzett Iőbb tevékenységek és progíamok bemutatása

EM' tÖl ,016 evben kapolt 14o0e.n Émogatásból 2016 keriilt. A számviteli

á'.1löJiii'i.T"1''J'_oi"_"i"Jíál"Er.á'"""' zotz'o1.o1{3.30.ig idószeka 341e'ft rámogatási összeget

hatáÍoltunk
, Jn.táii ra'nos"lá.i osszegböl 16oe'lt_ot a Íehabilitiiciós rornát_vez€tÓ lanáÍok válalkozási dÍ'ána& 181e.Ít-ot a

".'ag.éih;i 
.iik o* tere-muérteti ol1nax klfi7etéséÍe toídílonunk'

egves btnekTEjelentösebb kiaása va|l mlÍdén Ávben'

/ik a 4 Íö 9yógyomász,t"*"u",o *", 
"rtai,"iiát''""'sTF'TiT 911i_:á.|alkozói 

díia' Ez 2017 évt}en

L"Ji'JiJir"Eil_rJ;e"eie hasznátuk tel a Íanasznáásná] bemutatotl 160e'Ít_oú

k kladás a leriipiá5 lorna végzéséhez slÚkséqes leÍem bélle$ dija- A Debreceni sponcentÍum Kozhasznú

;;;; ffi 
'öü;;'JÚi;;rnreir. 

Éves oi;a s:oz3'tr, etroor terítes nétxutl^pon-Volgá_tatiis_?-4"00e' Ít' a Íezsi{

láilöü'n';i;i;;;i". .gy;Ür"r. isr".Ít t"reml'érl'díjat a' EMl üinogatásból ÍedeztÜnk'

Nyomtalvar2018.04 24 19 36.09
Ny.v':2.2 A nyomtatvány paplralápoí nem küldhotó bél

+.\



A kettő-s könywitelt vezető egyéb szervezet €qvszerűsít€tt
eves beszámolója és közhasznúsági meTÍéklet

2017. év
/Jogi személy szervezeti egység neve:

breceni szív Egyosület

Támogatási pÍogram elnev€zése: NEA-TF-17'M-0457' szÍv' és érbetegek rehabilitációs torna végzése
Támogaló megnevezése: Emberi Erőforrás MinisztériUm

Támogatás Íorrása:

kozponti kd]tségvelés
m

Önkormányzati kÖ]tségveiés !
!
!

Támogatás idótartama|

_ ebbőla tálgyéVle jutó összeg:

_ tárgyéVben felhasznált összeg:

_ tárgyéVben folyósított Összegj

Vissza nem téítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg Íészletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzletiéVben végzeü főbb tevékenységek és programok bemutalása

egyesület a kápon támoqatrislffi
IAh .líjl. //- h r;-.^_^ ^ használl'A rehalJjtitácros torna vég-éstreiEiilsEiiErem-
:! !l,i.l 44e:lt láT9saiási osszeget, tesrnevelö ."hí';li''k;.Jiö;:#ü#."i*fi ;aT#,iü:'i'zeger' kőnwelési díj rendezésére 3e. Ít üimogatiísi összeget használiunk 

'el.
Ít_ot idöbelileg elharífuoltunk 2018.l'n.év kÓhségeinek fedezésére'

:-':l:.slT * gr9:9"Pen i
laDl ll tactot sz olgálja- A rendszeles lorna lokozza az eronlotei magaor)toss.i r"sz. .--'

tagiaink az orvosok taniícs*a fellsmerrék_ hogy'é|etmódot kell vá|lozlalni, lennj kéll az egészségért Ebben ahanó világban idöt kell s.enteln' teíunk ás lelkUnk kafuanlalüisÍá.
zt segíD a telápiás tolne, mely véozését 6 csopon ,a"ioif iiiro"ű.i r'"ry.zineken, 4 Íó szakembeÍ vezetésével,ét' 9 alkálomma|, / délelön'déiUtán/ biztosílja a? égyesulél'

Ny.v.:2'2A nyomt tvány papiralapon n€m küldhetó be|

-NL\

Nyomtatva: 20t8.04.24 i9.36.t0



o u"'i''l,o 
ü#:li'"''Ííj?'.uuTJ,f]l,;í"o:"r!i"i:í,tiiHo'*

2017. év
Szeryezet , Jogi személy szervezeti egység heve:

Támogatási progÍam elnevezése: TérÍtés nélk0l kapott szolgáltatás, önkormányzati támogatás fedezetbő|
Támogaló m€gnevezéseI DebÍeceni spoÍtcentrum Közhasznú Nonprolit KÍt

Támogatás foÍása:

!
Önkormányzati kÖllségVetés !

!
E

Tárnogatás időtaÍtama:

_ ebbőla tárgyévre jUló Összeg:

_ tárgyéVben fe]használt ósszeg:

_ tárgyéVben folyósított ősszegI

Vissza|érítendő ! Vissza nem téítendó

Tárgyévben f elhasznált összeg részle1ezése jogcÍmenként:

Támogatás táÍgyévi Íelhasználásának szöveg€s bemutatásai

Az úzleti évben végzett Íóbb tevékenységek és programok bemutatása

égyesalelunk heti 5 alka|om
9_. 01.01óta_ E szerzödés a Debrecen MegyeiJogú VáJos onxormiinvia;'';;;;f":-Jlli 

"^'^"^- " "'i+:ti1":fi!:Í"i[i9:il"'.T"1'&Tx"r".'Jn"l.jf,["""#E'TI'':l"-illil*J#j!í9J'ffir.^T::.i""."'i'la,r",iíii"r,izegéÚ2400e Ív _ mlvel az önkormantrzaráü
egyesÚlemek nem kell kiÍizeo"i. l bérbeadónak nyújloü onkonnányzaü Émogauí" eir€i"d;i;ier ny,]1

íLiJa:'iT''JF''"iH::i:álbÉskénl 
t.a4uk nyilviín a koltségek közott és térÍtés nétkiil kápo.t adománykent lanjuk

csoponunl( heti 5 alkatomm
munkÍa a téÍilés nélkül kapott szo|qá@riis. en-é|kúi n"' ruo"an[riii."tni'iü'_.-ái'i'"i'".onant rn"g'"l"loJlnények ko,.on végezni a mozgástelápiás lornáÍ. '

Ny'v.:2'2 A nyomlavány papiralapon ném küldhetó bél

\-\

Nyomtafua: 2018.04'24 l9.36'í o



A kettő's kön}a.r/i(elt vezető egyéb szervezet esvszerűsített
éves beszámolója és kózhasznúságí melÍéklet

2017. é\t
szervezet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

recenisziv Egyesútel

Támogalási progÍam €lnevezése: szJA 1% íeljánlás

Támogatás foríása|

központ kÖllségvetés !
önkormányzati kőllségvetés !
nemzetközi forÍiís !

!
Támogalás idótanama:

_ ebbőla lárgyéVre juló összeg:

' táíoyévben felhasznált összeg:

_ táÍgyéVben folyósított ÖsszegI

Támogatás tÍpusa: ! Vissza nem téítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése ioqcímenként:

rnavég zés' ki ránd uliís, lözoversenyónEt o_

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szóveges bemutatása:
lehabili.á"'ós torna elsösornan
tornaá2onbán bárki számáfa élérhetö. Íagdíj mlnimáis Óss-zege megrizettreto, Japcoi szeranü /közhasznÚlbr' szírmá2ó bevételÜnk Íedezi i ciil szerinti és 

" 
.díoué"i r.oii"os"i^k"i'

uaink és hozzehnozólk szereÜk á2 egyesulelet és az szJA 1% Íela|ánlii.sál hozzájiitulnak annet( 7avarta|ánkodéséhez. 2017 evD€n 298€.n sz.ln iá4iínta"t utatt a( számUnlJa a l{Av.

Az uzletiévben végzettfőbb tevékenységek és proqramok bemutatfua

Ny.v':2.2 A nyomtatvány papi. atapon nem küldheló be|

.-N.\

Nyomiatva: 2018,04,24 19.36,10



A kettős könvwitelt vezető eqvéb szervezet egyszerűsített l

éves bászámolója és kö-áhasznúsági melléklet l pr_:+z

2017 . év

szeÍvezet , Jogi személy szervezeti egység nevei

recsni szív Egyesüler

Téítés nélkíll kapott táÍgyi eszköz /adomány,Támogatási pÍogram elnevezése|

Tamoga|o megnevezése:

!
Támogatás íoÍrasa:

önkormányzati költségvetés !
nemzelkÖzi foÍrás !

lÍ
Támogatás időtaÍtama:

Tánrogatási ÖsszegI

_ €bbő| a táígyévre jutó összeo:

_ tárgyéVben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárqyévben f elhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Felhalmozási

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és progÍamok bemutatása

;ffik roi67nbén a'aocél slelinü /kozhaslnü/ tevékenység segitése cel|áDol a DELUG KÍ{ot rwo
#.ffi;,i';;i;ilfi;;il rji] iic táiiÁ".i,"n asioíteúxprit e'g'omé'"n F!91:!::Ty!Íi:

;!;il;;;.;;;-bá;;;;-eóí"i,i"-ép"*"o"-a"yl KooÍdináclós hléiet,. Detrecen' MóJicz zs'kn.22. címen

íiiirn"iáii-"l*ég.o, xtiÁixai 
"sópon 

rotya-írosan trasznája'nz e:lkoz_ok* 1]:Tlry.::*I:Í::':*1;ffi;;iö üi''^ii;;;il," iliisgsiéii"i.iilotluk A kérékpáÍaígométer /292e.nr elhasznáódási ideiét 6'9

ia-iüir'"á"'.ir. ."q' zor6év zífuá;kot 26oe.Ír összegel, halas?ton bevételkénl elnaÉÍolfunk

segÍÉse cáiábot a oeroc KÍt1rt 10db

ffiászerinüegyéba17 évben á2 elszámolt écs dsszegét 42e. lt_ot leloldoBunK az loooell e

."aúita"i 
"i.ia".rtur 

g"taszrott-uevétel osszege 218e'Íi' TiÍgyi eszkoz /kerékpríI_ergomércri nenó énéke 218e'rl

Nyom1atva: 2o'| 8.04'24 l9.36'í 0
Ny'v':2.2 A nyomtatvány p6plraIapon ném küldholó bél



kettős könvwirelt vezető egyéb szerv€z€t eg'y,s':erűsített

éves bészámolója és közhasznúsagr melleKlet

2o17. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

csatolt mellékletek

P K-3 42-0 1 Kön'w izsg áIó i j elenté s

P K-3 42'02 szö'r eg es bes^óno Ió

PK-34243 Jegyzőkön'y

Mel\éktet csotolvg: !
Eredetiletrcndelkezik: !
Melléklet csatolla: m
Eredetivelrcndelkezik:' B
Melléklercsab|va: l
Ercdetivelrendelkezik: D

Melléktercsatolva: n
Ercderivelrendetkezik: D

Metléklet csato|,)a: !
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolla: !
Eredetivelrcndelkezik: !

PK 342-04 lelenléti íy

P K-3 42'05 Me gh a toln azó s

PK-u2-06 Egyéb

Nyomtatva: 20! 8.04 24 19.36 10

Ny.v.:2'2 A nyomtálvány paplralaPon n'm küldh'ló b'l

.$,ü


