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Célja, tevékenységi területe

9499. M.n's' Egyéb közösségi,

Egy€sület

elnöke

Könywezetés módja

társadalmi

tevékenység
Dr. Homoródi NóIa

Kettős könyvvitel

Könyvelést végző kft

Acronit Consulting Kft
4030.Debrecen, Szabolcska M u.1I
Adószám:l4615078_2-09

Könyvelést végző személy

Nahaji Mihályné
Nyilvántartási szím: 1 1 6964

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincs enek alátlímasztva.
tevékenységetvégez'
e'""gy".lű
-egtluta'o"ott' cél szerinti/köáasznű

"i"p'""tJty'uttaí

Közhasznúsági tevékenységénekismertettése és eredményénekalakulása
Az egyesület müködé5e Debrecen varros terütetére terjed ki'
a szív_ és érbetegségek
Az egyesület célja, hogy egészségügyi proÍilúkéntaktívan iésá vegyen
végezze'
rehabilit]ícióját
."g""io'e'et*' .'fu;nt L inrukiu.t tupott' szív műtött betegek

úgynevezett IIl' fázisát
Attívan részt vesz ajáróbetegek kardiológiai lehabilitációjában' annak
végzi, mely az élet végéigtart.

való lészvétel' elsősorban
Célia a nemzeti egészségmegőrző és fejlesztő program megvalósításában
vesz részt'
a siívbetegségekmegelőzésében, felismerésében
kapcsolatot tart orvos_szakmai
Együttmuködik a kaldiológiai lehabilitáció l',Il' fr2isával' szakmai
ársa ságol!'a l. azok irányelveit belanja'
t

működési kapcsolatban
Epvüttmüködik más egészségügyi proÍllú civil szenr'ezetekkel' szoros
..ÁSzil - e, Erbetegek Rehabilitációjáeí" Alapit\ ánnyal'

ál1

Az egyesület alapszabálya szeÍint a szív- és éIbetegek mozgásterápiás kezelésétvégzi'
A rendszeresen végzett mozgásterápiás program orvostudomány által bizonyítottan eledményes'
A mozgásterápitís tomagyakoÍlatokat tagjaink' 6 csoportban' heti 9 alkalommal' 4 fő
terápiái tanIír, gyóg:torntbz ilányításával végzik' Délelőtt heti 5 alkalommal, délütán heti 4
alkalommal végezhetik a mozgástelápiás gyakorlatokat.
A délután csop;Íok működtetéiével lehetőséget teremtünk a dolgozó emberek részére is, hogy
munka utlán tegyenek az egészségiik érdekében.

Elsősolban a középkoru és idősebb korosaály vesz résá a terápiás tomáinkon, de az
egyestilet által végzett közhasznú tevékenységmindenki szrímára elérhető, aki tenni akar
egészségmegőrzéseérdekében'
tágaini osúetovacsolódtak, szívesen vesznek részt kiránduláson,jó közösséget alkotnak'

Az egyesiilet bevétele kizáÍólag közhasznú tevékenységből szrármazik' vrílalkozási
tevékenységetnem végez.

Specifikus rész
Számviteli politikában Íögzített irányelv€k:

Az egyesület közhasznú besorolású, kettós könywitelt végez, a ',Libra'' nevi'i program segítségével'
A civil törvényben meghatározottak szerint PK_342 számú, A kettős könywitelt vezető egyéb
szervezet egyszerúsítettbeszámolóját és közhasznúsági mellékletét készíti'
Ezek me[é;lkészítia kiegészítő m;Ilékletet is, melyben részletesen bemutatja a gazdasági
események alakultísát.

foldulónapja :2017 .I2 '3L
MéÍlegkészítés
MéIlegkészítésideje:2018.03'31.

nti,felmeíilt
Azeszközökől'forrásokólfolyamatosanvezetinyilvántafiását.Azalapcélsze
költségeket az i.számla osaáyüa, bevételeit a 9' számla osáályba sámolja el' A felme lt

gazdas'ági eseményeket folyamatosan vizsgálja' s amemyiben gazdasági-vállalkozási tevékenység-

öől keleik"'n" beuét"le, akkor koltségeit azolihoz kapcsolódóan külön kellene nyilvántartania'
2017 évben gazdasági-vállalkozási tevékenységből bevétele nem volt'

Aközhasznútevékenységvégzéséhezszilkségesbevételét,tagdíjból,EMltámogatásból,szja1%
felajánlásból, térítésnélkül kapott szolgáltatásból fedezte'
looe. Ft ft'lötti tárgyi eszközök écs-jétév végén kön}veli' l00e' Ft. alatti eszközök
azonnali költségként, felmerülésük hó utolsó napjával keúlnek elszámolásra'
eszköz állomány:
Tárgyi
^

ü;g.;'_;;;'
-

Bruttó Növekedés

pedig

Bruttó ÉCS Növekedés Écs

Nettó

nyitó -csökk'selejt. érték nyitó -csökkenés össz' éúék

Immateriálisj. 37500
Miisz.g,felsz.l00e.a1.397225

375oo 37500
16598

-'tr50

406673

37500

0

Müsz.gép'felszerécs

39'1225

Müsz'gép100e.fö1. 292.100
Müsz.gép 100e.Íöl'écs

292.100

3Í.824

16598

-7150 4066'73

4235s

'74179
21,',7921

'r36273

Összesen

518352

ker

Tevékenységbemutatása:

Az egyesüIet bevétele tagdíjak bevételébő] és támogatásból keletkezett.

_

Tagdíj bevétel

3.'709 e.

EMl támog'2o16évben kapott'2ol7-ben felhasznált

341 e.

EMI 111m9g]29l7é1be! kapott'2ol7_ben felhasznált
Támogatás államháaartástól összesen

'75 e.

416 e.

Térnélk.kapott szolgált. /Db_i spoÍcentrum Nonprof' Kff/:
/önkományzat által nyújtott támogatás fedezetből/

SZJA

I9

2.400 e.

298 e.

O

Tér'nélk.kapott tárgyi eszk.más'gazd_tól' id' elhat'felold.,
/elszámolt écs-vel azonos összegú bevétel/
Egyéb bevétel /kerekítésből adódó/

le-

Bevételek összesen

6.866

e.

Költségek

-

Anyagköltség/n}ugta'e1em,ilodaszer/

35 e.

Terembérleti dij /térnélk' kapott szolgáltatás,Db_i sportcentr'/
Terembérlet díj /Sportc.Íezsi+áf'
Reh'toma gyak'vez.váll.díj ,4 fó egy.váll.
Kön} \ elesi s,/olgá]1aú5 dÜa
Postaköltség
Egyéb szolg./pály.reg'díj,bélyegző, utántöl.fest.patrstb/
Bankkö1tség

2.400 e.
907 e.
2452 e.
99 e.

3e.
15 e.

70 e.

Anyagi ellegű láfordítások összesen

Megbízási dí1 / páIyázat elszámolás/
\itegbi.,ási dij utan fil' s./ocho.

5000ftalattitfugyjut./pénztárosok,célszer'tev'végzőV

ls1ja.eho.'

5.981 e.
30 e.

6e.

:

:

( sel'ért' ajándek
Reprezentáció költség /közhasznú tevhez, adómentes.szja 70s.2a:
Személyi jellegú ráfoldÍtások, cé] szer tev'hez'

0

:

53 e.

ll8

e.

234 e.

21'7921
218e.

Ecs /100e. Ft ft'Iötti t.esz' / kerp'elgometer/
ECs looe.alatti táIgyi esz. utlín

42 e.
17 e.

Ertékcsökkenési leírás összesen

59 e.

Költségek összesen

6.274 e.

Az egyesület könywezetése solán elkülönített főkönyvi számlán mutatja ki
/EMI/ felhasználását'

|

Tárgyévi eledmény alaptevékenységből, 2017 évben

a kapott tiáÍnogatás

59) e,

Az eledmén}'t a létesítő okiratba meghatfuozott közhasznú tevékenységre fordítja. '
Eszközök

Eszközök

:

Befektetett eszközök n(erékpár-ergomet'/
Pénzeszközök bankban , pénztáIban
Aktív időbeli elhat-

218 e.
6315 e.

7e.

összesen

6540 e.

Források : TőkeváItozás/eredmény
Rövid lejáratú köt.-gek /szállítóV
Passzív idóbeli elhat'
Eledmény alaptev.ból
Fonások

összesen

5371 e.
333 e.
244 e.
592 e.

:

6540 e'

Az egyesület tagdíjbó] sz{tmazó bevétele 3 .709e.fÍ yolt, az előzó évben 3'798e'ft , csökkenés 2%os métékú.
Az Emberi Erőfonás MinísztériumtóI müködési támogatásként 20l6 évben 1.4oo e.ft-ot kaptunk'
melyből 34le. Ft-ot elkülönítettük 2017 év I.n.év költségeinek fedezésére.Így ez a 34le.ft
20

1

7 évben bevételként mutatkozik'

kell megemlíteni, hogy a20I6 éyi pályázattal az egyesület elszámolt' Elektronikusan és papíI
alapon is elküldésle került az elszánolás. ApalyáLzatlezfuása azonban az Emberi Erőfonás
Támogatáskezelő részéről a mai napig nem töÍtént meg. Email érdeklődésünkre, szakreferens
válasza, hogy a pályázat lezfuása később fog negtörténni'
Itt

2017 évben 100e'ft működési támogatást kaptunJ<. Ebből75e.ft-ot 2017 évben felhasználttutk, 25e'
Ft-ot elhatáIoltuDk' 201 8'I.n.év költségeinek fedezetére.
Összegzésképpen az államháztartástól

416e' Ft támogatás emelte 2017. évi bevételiinket.

Térítésnélkülkapott szolgáltatás a Debleceni spoltcentrum Nonplofit Kff-tőI2400e'ft

SZJA

1% felajánlás 298e.ft.

A 2016 évben a DELoG Kft_től té tés nélkül, adományként kapott tárgyi eszközök /3db
pulzusmérő'lodb vémyomásméIő,l db EKG monitor 1Ooe'a]atti eszköz écs összege' valamint az
1db keÍékpál-elgométer időarányos écs összege költségként és bevételkéntegyariínt megielent'

A kapott 547e'ft értékből 287e.ft elszámolása bevételként és költségként megtöItént, halasáott
bevételként260e. Ft maradt.
A kerékpár-ergométer értékébőlfennmaradt halasztott bevételkéntnyilvántaÍtott - összeget, 6,9
év aIaÍÍ' azaz 2023. elejéig évenként 14'570 écs kulcs figyelembevételével fogjuk költségként és
bevételkéntis elszámolni.
2017 évben kerékpár_ergométerhez kapcsolodóan 42 e'fi écs köJtseg es ugyanennyi 42 e.ft bevétel
keúlt elszámolásra. Az adományként kapott eszközöket a Klinikai csoport folyamatosan használja
a mozgásteúpiás tornák során. Egyéb bevétel ,4(eÍekítés/ 1 e.ft volt.
Évesbevétel összesen 6866 e. Ft lett, összes költség 6274e.ft'

Az egyesület az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységétpozitív eredmérrrryel,
592 e'ft eredménn)el zána.

Az egyesület a fennmaladt eredménÍa továbbiakban is az alapszabályban foglalt tevékenység
bővítésérefordítja.
Ha megvizsgáljuk a tagdíjból származó bevétel és felmedlt költségeink alakulását, megállapítható
hogy a tagdíj bevétel 3709e.ft' a kapcsolódó köItségek 3875e.ft értéküek' Apozitív eredmény a
támogatásnak és az szja 1% felajánlásnak köszönhető.

Ez igy vanjól' hiszen az egyesületnek célja nem

a

haszonszezés. Az egyesület fő célkitűzése
kisairése'

a tagjai egészségénekmegőfzése, betegség megelőzése,

Tájékoztató rész
MegáIlapítható összességében, hogy 2017 évi tevékenységünk kö]tségtakarékos, megfontolt volt.

Az egyesület a létesítő okiratban foglaltak szerint egészségügyi' Iehabilitációs tevékenységet
végez, köáasznú szervez9tként' Miiködése Deblecen váIos teÍületére terjed ki.
A rendelkezéséreál1ó pénzeszköz biztosítékot nyújt az esetleges, váratlan pénzkiadások fedezéséIe,
valanint ana, hogy tagjainak egészségeérdekébentevékenységéttovább bővítse.
A vezető tisztségviselők díjazásban nem részesültek.
Személyi jellegű kifizetésre az egyesület 234 e.ft-ot fordított, mely részletezésea költségek
bemulalásánál lálha(ó'
Ptk. szer. megbízási jogviszonyban az egyesüiet l föt fogLa Lkoztarolt /201'7 '06.12-06.16 idószakra/'
pályázati elszímolás elkészítése,teljes áttekintése cé]jából'

Az egyesület az elváÍ mutatószámokat 2017 évben teljesítette' így a közhasznúsági fokozatát
megőIizte.

nem
Összegzesképpen elmondható, hogy az egyesÜlet gazda_sagi_válall(9zas^i :e:9!:nyséeet
végeáe'
jláp*"ualyban meghat_rározon'cél szerinti /közhasznú / levékenységet
"jg'"fi]t
uliatotta ki s"ámlarendjét is' Költségszánrláit cél s7€Iinti bontásban
e'i"-t r**[Áú"
"e,élé.oel
rész|etezi.
tevékenységet
Amennviben a iövőben a közhasmú tevékenységemellett gazdasági-vál]alkozási
uiveútetet és hozzá kapcsolódó költségeket

ilá;;.

ilJasági-vallalkozási

"kk;',;
elkÍilönítetten kell nyilvántaltani.

Debrecen, 2018.03.31
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Dr. Homoródi Nóra
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FELÜGYELó BIzoTTsÁGI JELENTÉS

számviteli
A Debreceni Szív Egyesület Feliigyelő Bizoftság vezetóje megvizsgálta.a'2o17' 'évi
találta'
|i""""ír"r"i."ie, -"1at mind foÁai, mind taíalmi szempontbót megfelelönek

Az egyesület könyvelése megfelel

a

vonatkozó szánviteli előíIásoknak'

Az egyesület köáasznú szervezetként alapszabálya.szelint'aktíVT ::='":1!1T_1ll."rnt
llI' tázlsat vegzl'
egesiiégiigyi szolgáltatásban, ajáróbeteg kardiológiai tehabilitáció

vállalkoási tevékenységet 20l7

évben nem végzett'

cé! szerinti
A feliigyelő bizottság a felmerült kiadásokat az alapszabályban meghatározott
tevékenységvégzéséhezszijkségesnek találta'

volt' Képződő eredménye 592e'ft'
köszönhető'
mely_á kapott r,imogat'isoknak és az Szja 1% felajanlásnak

Az egyesület

a 2017. évi bevétele 6866e'ff, költsége 6274€'ft

Az egyesület költséggazdálkodása megfontolt, takarékos'
Az egyesület mutatószámai megfelelnek
jogállás teljesítésrekedlt.

a

civil törvényben előírtaknak' így a közhasznúsági

megbízható valós képet
Az elkészített beszímoló, köáasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet
mutat.

javasolja közgyúlésnek elfogadásra'
A Debleceni szív Égyesület felügyelő bizottsága
Debrecen,2018.05.02
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