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országos Bírósági Hivatal részére
!özponti Rendszer útján
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
NéVjegyzékébenközzétételre kerÜl.

Budapest, 2018. május 23.

országos Bírósági Hivatal

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

kettős könylwitelt vezető egvéb szervezet egvszerűsí
éves beszámolója és köihasznúsági meTÍéHet
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EEEE-EE-EE
kezdete
idószak

időszak Vége

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

breceni

sziv Egy€sÜ

et

szervezet székhelye:
líányítószám:

EEEE

KÖzterület neve:

Település:
KÖzterüLel jellegei

oláh Gábor

F -_l

Nazszám:

!

B

Jogiszemély szervezeti egység (származtatott joqi személy)

Lépcs,5haz]

T_-'-l

Ajló

Emelet:

Jogi személy szervezeti egység neve:
bIeceniszív EgyesÜlet
Joqi személy szervezeti egység székhelye:
rányÍtószám|

EEEE

KözteíÜlet neve:

Település|
KÖzteÍÜ et jellege:

oláh Gábor

l5-___l

Lépcsőha:

f____l

Ernelet

E

M_M_E

Nyilvántaíási szám:

(Jogi szenély szefuezeti egység eselében: ''AnyaszeNezet

0 0 0 2
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Bejegyző határozat száma:

m ffi

(Jagi szenély szeNezeli ewség esetében:
Jagi szenéllyé hilvéhitö határazat széfré)
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Az egyszeríisített éves beszámoló mérlege
E1őző év
he

EszKÖZÓK (AKTÍVÁK)

A'

BeIeKIeIeü eszkÓzok

l' lmmaleí]ális iavak

TaÍovév
]

260

2!A

5 970

6 315

lll' BeÍektel€tt pénzi]gyi eszkÖzÖk
Folgóeszkozok

éV

yesbitése

ffi

Il' TáÍgyieszkózók

B'

Elöz6

l' Készlel€k
ll' KÖVeteések

2

lll. ÉrtékpapÍrok
lV. Pénzeszközók

c'

AktíV id6beli elhalárolások

EszKÖzoK ÖsszEsEN

5

968

I

saiát tőke

7

6 238

6 540

5 371

5 963

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D'

6 315

l' lnduló tóke/jegyzett tőke

ll' Tókevállozás/eredrnénV

5 371,

lll' Lekötött taltalék
lV' Értékelésitartalék
V' TárqVevi eredmenv alaoteVékenvséobó
(koihasznÚlevékényséqb(jl]-

E'
F.

1639

592

Vl' TárgyéVi eídemény Vá lalkozási tevéke nységből
cé]lanalékok
Kötelezettségek

262

l' HátÍasoíolt kÖte ezeltséqek
ll' Hosszú ejáratú kötelezettségek

G'

lll' Rivid leiáratú kötelezettségek

262

PasszÍv dóbeli elhatárolások

605

244

6 238

6 540

FoRRÁsoK osszEsEN
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szervezet
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ísceni szív Egyésülel

Az egyszerúsített éves beszámoló

eredménykimutatása

ezer tannlban)

Osszesen

Vállalkozási levékenység

Alaptevékenység

lAdarc^

'l
1 Énékesítés
netió árbevétele
2' Aklivá|t saját teljesÍlmények
a 380

6 866

a 340

6

a66

798

3 709

3 798

3

709

4 3AZ

3156

4 3AZ

3 155

2 689

2 442

2

689

2 442

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

5 767

5

3' Egyéb bevételek
ebből:
_

tagdÚ

3

' alapítótól kapott beÍjzetés

'támogatások
ebból:adományok
4' PenzÜqyi Ínüveletek

Anyag]e]legű íátoÍditások

981

5

767

5 981

234

658

658

244

316

59

6 74X.

6274

6 741

6

274

74L

6 274

6

74!

5

274

1639

592

1639

592

1639

592

1639

592

6' Személyijelleqű ÍáÍoídÍtások
ebböl] Vezető llsztsegvlselók
luitatasar

7

ÉrtékcsökkenésileÍrás

59

8' Egyéb ÍáÍoídítások

I

Penzuovi muveletek

B' Ósszes ÍáÍordítás
(s+6+7+8+9)

ebbol: kÖzhasznu levékenyséq

c' Adózás
(A.B)
].o'

e|őtti

eÍedmény

6

AdóÍizetési kötelezeltség

D' TáÍgyevi eíedmény (c-10)
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Tájékoztató adatok

A' KÖzponti kollséqvetési

]ámoqatás
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1059

416

334

294

334

294
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2 689

2M2

ebből:

'

normatÍV támogatás

B' Helvi Önkormánvzati
kÖltseÓVetési támobalas
ebbőlI

' noríÍatívtámogatás

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,
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F' Kdzszolgállatási bevetel
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2 689

2
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(tevékenységenként)
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása
közf eladat' jogszabályhelyi
3.2 Közhasznú tevékenyséqhez kapcsolódó
.üqv tv.1997.cl-lv.w'152's

hat.szerinti közÍeladatlrehab'me

3.bek'

3'3 Közhasznú tevékenysé9 célcsopoíja:

létszáma:
3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők

200
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cél szerinti jutatások kimutatása
5.1 cél szelinti juttatás megnevezése

E\őző év

TálgyéV
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0
5.2 cél szerinti juttatas megnevezése

Előző év

Tárgy éV

cél szerinti jul,aMs megnevezése

Előző év
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5.3
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(mindösszeaen)

6.

0

0

0
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6.1
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7. Közhasznú jogállás megállapításához sztlkséges mulatók

Előz6 éV (1)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

a 380

c. A szémélviiöVedelemadó meohatározott részénekaz
adózó r€ndákazése sz€rinti felhásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

TáÍgyéV (2)
6

866

294

334

bevétel

E. Normalív támogatás
F. Az EurópaitJnió strukturális a|apiaiból' ill€tve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogátás
8 046

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H.
l.

Összes ráÍoÍdÍtás (kiadás)

6

Ebből személyi jellegű ráfordÍtás
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234

614L

K. Táígyévi eíedmény

1 639

Ía közérilekü önkántes
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74r

J. Közhasznú tévékényséqÍáÍord Ításai

L. A szervézet munkáiában közreműködő
tevékenvséoetvéoző azemélvek száma
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közérdekű önkéntes
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Támogalasl pÍogram elnevezése:

NEA_TF-16-M-o387I szÍv_ és érbetegek rehabilitációs tornáia

Támoqató megnevezése:

Emberi Eíólorrások Minisztériuma

m
önkolmányzati

köliségvetés

Tamogatas íoÍásaI

I

!

I

2016.03.31'2017,03.30
Támogatási összegl

ebbőla tárqyéVre jutó Összeg:

_

tárqyéVben folyósított Összeg:

!

Tárnogatás típusa:

Vissza nem térílendó

m

jogcímenként:
Tárgyévben f elhasznált összeg részletezése

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatásai
keriilt. A számviteli
EM' tÖl ,016 evben kapolt 14o0e.n Émogatásból 2016
zotz'o1.o1{3.30.ig idószeka 341e'ft rámogatási összeget
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kettő-s

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
kozponti kd]tségvelés
Önkormányzati kÖ]tségveiés

Támogatás Íorrása:

Támogatás idótartama|
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ebbőla tálgyéVle jutó összeg:

_

tárgyéVben felhasznált összeg:

_

tárgyéVben folyósított Összegj
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Vissza nem téítendő

Tárgyévben felhasznált összeg Íészletezésejogcímenként:
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Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:
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Szeryezet

,

Jogi személy szervezeti egység heve:

Támogatási progÍam elnevezése:
TérÍtésnélk0l kapott szolgáltatás, önkormányzati
Támogaló m€gnevezéseI

támogatás fedezetbő|

DebÍeceni spoÍtcentrum Közhasznú Nonprolit KÍt

Önkormányzati kÖllségVetés

Támogatás foÍása:
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Tárnogatás időtaÍtama:

_

ebbőla tárgyévre jUló Összeg:

_

tárgyéVben fe]használt ósszeg:

_

tárgyéVben folyósított ősszegI

Vissza|érítendő
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Vissza nem téítendó

Tárgyévben f elhasznált összeg részle1ezése jogcÍmenként:
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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

központ kÖllségvetés
önkormányzati kőllségvetés

Támogatás foríása|

nemzetközi forÍiís

Támogalás idótanama:

_
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!
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ebbőla lárgyéVre juló összeg:

' táíoyévbenfelhasznált összeg:
_

táÍgyéVben folyósított ÖsszegI
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Támogatás tÍpusa:

Vissza nem téítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése ioqcímenként:

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szóveges bemutatása:
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A kettős könvwitelt vezető eqvéb szervezet egyszerűsített
éves bászámolója és kö-áhasznúsági

melléklet
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2017 . év
szeÍvezet , Jogi személy szervezeti egység nevei
recsni szív Egyesüler

Támogatási pÍogram elnevezése|

Téítésnélkíllkapott táÍgyi eszköz /adomány,

Tamoga|o megnevezése:

önkormányzati költségvetés
Támogatás íoÍrasa:

nemzelkÖzi foÍrás

!
!

!

lÍ

Támogatás időtaÍtama:
Tánrogatási ÖsszegI
a táígyévrejutó összeo:

_

€bbő|

_

tárgyéVben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárqyévben f elhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Felhalmozási

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:
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Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és progÍamok bemutatása
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Jogi személy szervezeti egység neve:

csatolt mellékletek
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j elentés

P K-3 42'02 szö'r eg es bes^óno Ió

Melléklercsab|va:

PK-34243 Jegyzőkön'y

Ercdetivelrendelkezik:

Melléktercsatolva:

PK 342-04 lelenléti íy
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