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éves beszámolója és köihasznúsági mel-Íéklet

2019. év

A szeÍvezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

09 Debreceni TörVé

Beküldő neve (Ügyfélkapu Vaqy cégkapu)
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A k€ttős kö.nywilel1 vezető egyéb szervezet eqvsz€rűsített
éves beszámolója és kö1:hasznúsáPi -;rÉki;i*'* "

2019. év

A szervezetet nyilvántaÍtó bÍróság
Tárgyév:

ldőszakterjedélm€: egesze"fi to,.oer<eu! EEEE_EE-EE] EEEE-EE_EE]
Válassza ki, hogy a besza."

b' Jogi sz€mély s:ervézeti egység (származtatott jog i személy) !
E

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szeruezeli egység s2éktlelye:

Debreceni szív Egyesület

,'""rr'*.a., p!-EE
KozletUlet iel eoé:

lutca
AiIó [-I

Nyilvántartásiszám:

Ügyszám:

szervezet / Jogi személy szervezeti egység adÓszáma:

EE-Etr-toEI@trIG

EEEld /Etr. E EEEEII /t a.fo E

EEEEEEEE_E-t''P-
s;ervezel / Jogiszemélv szerv€zet édvsédKePvlsélo|eneR n€vej

KéPviseló aláírása:

KitöltÓ v9rzió|2'95.o Nyomratvány ve12ió:1.2 NyomlAÍv a| 2020,02'17'l ?.05.43



A kettős kö_nywitelt vezető egyéb szervezet esvszerűsitett
eves beszámolója és közhasznúsági meÍIiklet

szeruezet, Jogi szémély szervezeti egység n€vé:

Debreceni szíV Egyesület

Az egyszerúsített éVes beszámoló mér|ege
Előző év Előző év

helyesbítése
Tárqyév

EszKozoK (AKTIVÁK)

A' BeÍehetett eszkozök
476'

ll. Tárgy] eszközök
476 133

lll' BereKretert penzúqyr eszkÖzök

6 583 6 634

6 543 6 634c' AktÍV időbeli elhatárolásÓk

EszKozoK ÖsszEsEN
6 759 6 767

FoRRAsoK (PAs5ZÍVÁK)

D. saiáttőke
6 393 6 625

l' lnd!ló like/jegyzett tőke

ll' Tókevá lozas/eredmeny
5 963 6 393

lV' Enekelésltartalék

V' lalgyevl eÍedmény á|aptevékenvseobdi
(koznasznu tevélenyséqbő|) ' ' 4í}0

Vl' TáÍgyéVi eredményVállalkozás] tevékenységből

E' cé]lanalékok

F' KÓtelezettségek
165 9

l' Hátrasoío t kötelezettséqek

ll. Hosszú lejáratú ktjtelezettségek

lll' RÖVid ejáratú kötelezeltséqek 165 9G. PasszíV idóbeli elhatáro]ások 201" 133
FoRRAsoK ÖsszEsEN

6 759 6 767
Kitölló veE ió|2.95.o Nyomtatvány vér2ió:í.2
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A kettős kö-nywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsített
eves beszámolója és közhasznúsági meÍt-ék]et

2019' év
szervezet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

Debreceni szíV Egyesület

Az egyszerűsÍtett éves beszámoló eredmenyiimutaalá
AlapteVékenyseg Vállalkozási tevékenyséq

1' Énékesítés neltó árbevétele

2' Aktjvált saját teljesítmények

3' Eqyéb bevételek

_ alapílótól kapott beÍzetés

ebbő1: adományok

4' Pénzüqvl muveletek
bevéte|ei-

A' Ósszes bevétel (1+_2+3+4)

ebból: kozhasznú tevekenVseo
rJevéie cl

5' Anyagjellegú ráÍoídítások

6 s2ernélyi ]ellegU ÍaÍoídltasok

7 Énékcsökkenési leÍás

B' Össz€s ráÍoÍdítás
(s+6+7+8+e)

ebból' lozhasznú tevékenvséo
Íáforditásál

D' TárgyéVi eredmény (c_1o)

Kjtöltó verzió:2'95'0 Nyomtatvány verzió:í.2
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Nyomtatva: 2020.02.í7 í2'05.43



A kettős kö_nywitell vezető egyéb szervezet egvszerűsít€tt
€ves beszámolója és közhasznúsági meii"éklet

Debreceni szíV Egyesület

Az egyszerűsített éves bes'ámoló eredményki uiáiásaZ

A' Központi kdltseovetési
támogatás

ebből:
_ nolmatÍV lámogatás

B' Helyi onkoímánvzatl
kö[séovetesl támD'oaIas

c' Az EuÍópal Unio stíuk1uráhs
alapjaiból' ilietve a Kohézlós
Alapbó] nyu]tott támoqalas

D' Az Európai Unio kollseo_
veFséból vagy más a/lamÍdl'
nemze (Ózj szervezetól
szaÍmazo tamooalás

E' A szeÍnélyi |ÖVedelemado
meghatározoti részének az
addzo rendelkezese sierinti ter,
használásáÍol szoló 1996 éVi
cxXVltoruény alapjan átUlalt

szervezet / Jogi személylze iliIg_fQiliE

KönywÍzsgálói záradék
Az adatok könywjzsgálaltal alá Vannak tiímasztva

Kitöltő verzió:2'95.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatvaj 2020.02'í7 í2.05.43
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ru
A keltős kön5rwitelt vezető egyéb szervezet €evszerűsített

éves beszámolója és kö_zhasznúsági meÍtklet PK-542
2019. év

1. szervezet l Jogi személy szérvezeti egység azonosÍtó adatai

1.2 székhely

![]I-l- Tereeú és:

FF

Emeret, f-l

{'slárn q l Lépcsol-' f l Fmeet:

1'3 Üqyszám:

1'4 Nyilvántartási szám:

1'5 szerv€zet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 szeNezet i Jogiszemélv szervezetieqVség
képviselőiének ne-ve:

1.2 székhely

EFFEIMEEFEEN/EEFE
rel - FI' _ to tól oT'r4I3I5l

EEEEEIIEE-E-EE

1.1 Jogi személy szervezeti €gység

Debreceni szív Egyesület

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
lapszabály s/ennt a2 egyasuter v ege-mhszn
i:ryT:!kél' reszt Vesz aZ álaml egeszsegugyl szolgítatásnak m'nösulö i&óbeleg karóioló9'at

éhábilitációban' A rehabiliráció lll. |á2isá 
'eg'i, 

á!az'a szív_ és érbelégek Áozgásl;rápiás toÍ_na végezts'
ésével 

' 
részt vesz a bélegség gyógyítás'iDan, megelózésében' A réhábiiitriciós iornár icaoponban,_

l tö gyógytornász' tesbevelö tanár vez eti ' Heti 9 al kalom m al 
' 

dél élÖrt és dél unán b iztosírj ui á mozglis
ehetös'ágét A rendszPresén végzett roÍna oruosi szempontbÓl t izonyílottan ereamányai.
\z égyesület egyuttnrükodik az pgészségpotitlkál llányllo oruos szakmat latssáqokká' azo& szalínai
rányelveit betania EgyúttmÚkddik "A szíV_ És ÉRBEiEGEK REHAslLlÍÁcloJÁÉFÍ" Alapírvr{nnyal'

nál( 
'ehabiliációs 

nunkájár segÍfi.

3. Közhasznú tevékenységek bémutatása (tevékenységenként)

3.1 Ka'zhasznú tevékenység me9nevezés€:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolÓdó
órzés' gyÓqyító' eü' rehab'

közf€ladat' jo9szabályhely: Az eq'úqv 1997év cLlv tv

1bek.t eg'ügy.tv.1997.cLlv.w.152s 3.bek' szerint közléladat/rehabilitáció neqszerv._e. ÍinanszÍrozása.
Közhasznú tévékenység cé'csoportja: szív' és érbeléqek közéDkorú és idósebb

3.4
3.5

Közhasznú tévékenységből részesolók létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

egÍonosabb a tagjai eqeszségének meqÓ A végzen mozglistelápia tesrel lelket egyaánt gyó'
Arornavégzés során a rágok ósszekovácsolódnab jó közösséget alkotna&'
Jlá'

Kitöltő vérzió:2.95.0 NyomtáNány yeízió|1 '2
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A k€ttős könywitelt vez€tő egyéb szervezet esvsz€rűsíte11
eves beszámolója és közhasznúsági meiióklet

2019. év
szervezet/Jogi személy szervezeti egység neve:

Debreceni szív Egyesület

5. cél szerinti iulatlások kimutatása

5.1 cél szerinli juttatiís meqnevezése Előző év TárgyéV

0 0
5.2 cél szerinti juttatás megnevezése Előző év TáIgy év

0 0
cél szeÍint' jU taltás megnevezése Előzd éV Tá.qy év

0 0
cél szerinti iuttatások kimutalása
(osszesen) 0 0

cél szerinti juttatások kitnutatása
(mrndOsszesen) 0 0

6. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttalás

6.1 Tisztség Elózó éV (1) ráIgyév (z)

Elnt'k,titkár,gazd.vezető 0
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy éV (2)

Vezető tjsztségvise|őknek nvúitott
Iuttatás(mindf'ssz€sen): -

0 24

Kitöltő verzló:2.95.0 Nyomtatvány verzió:,Í'2 Nyomtatua: 2020.02..17 12.0s.44
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A kettős kö-nywitelt vezető egyéb szervezet esvszerűsített
eves b€számolója és közhasznúsági meiÍéklet

2019. év
szervézet l Jogiszemély szervezeti egyséq neve:

Debreceni szíV Egyesület

7. Közhasznú iogálllís megállapításához szükséges mutatók

Atapadatok

B. Éves összes bevétel

Előző év (L) raryyév (2)

6 991 754
ebbőli

ís*i;üffgi$?ii1ji:.T$Í#i*i"fi Kt''".j'"",-t"-- 305 2a2

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F'.Az Európaj Uni0 stru*turális alapiaibÖl. illetve
a Konezos Alapból nyújtott támogálás

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] 6 68s 7 262

7 3L2
H' Ósszes ráfordí!ás (kiadás)

6 561
l' Ebből személyi ielleqű ráfordítás 330 840

J' Közhasznú tévékenység Íáford Ításai 5 561 7 3!2
Á. Adozott eredmény

4at0 232
L A.sz€ryez€t munkájában közreműködö közérdekü onkéntestevexenyséqet véqző személvék s7ámá
(q k0zérdekű i'nkéntes tevékónvséorŐl szóló
zou5. évi LxXxVlll' törvénynek ineg-Íel€lően)

E rőÍo r r ás e 1 l át oft sl'áq m u t atói

lgen
Ectv. 32. 5 (4) a) KB1+82y2 > 1.OAO.OAO, , Ftl x !
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=0] tr !
Ecrv. s2. s t4t ct Rtl+t2.A1.a2)/(H1+H2)>=O 251 ! tr

T áÍs ad al m i tá n o g aÍ otÍ s ág m utató i Mutató teljesítése
EcN. 32. S (5) a) kC1+C2)/(c1+G2) >=O,O2l B D
Ectv. 32. S (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=o,s) x !
Eclv. 32' s (5) c) IL1+L2V2>= xa fő] D x

Kitöltő verzió i2.95'0 Nyomtatvány verzió:1 .2

1,,L.=---

Nyomtatvai 2020.o2'í7 í2,o5'44



A kettős kö-nywitelt vezető egyéb szervezet eevszerűsíte;
eves beszámolÓja és közhasznúsági melitklet

/ Jogi személy szervezeti egység neve:

Debreceni szív Egyesület

Támoqalási program elnevezése: NEA-TF-18-M-o231, szÍv- és érbeteg€k rehabilitációs tornája
Támogato megneVezése: Emberi EroÍorások Minisztériuma

m
önkolmányzall kohségvelés !

!
más qazdálkodÓ !

Támogatás idólartama: 201a.04.01-2019.03.31.

_ ebbö a üárgyévreJUtó összeg:

_ táfgyéVben Íelhasznált összeg:

' lárgyéVben fo]yósított összeg:

l vissza nem térítendő E
Tárgyévt'en f elhasznált összeg részletezése jogcímenkénl:

ot" en*n 
","nu1'0l 03'3t'idös?akÍa 25e. t osszeget kollsi!élnek tedezésére elhaÍá'olr.

19'01 hóban á 25é'Ít támo'a&íst rehaDaliÉció. tanó gyógíorn ász vállalkozói díiánat( ki'zeléséÍe furctíto.ta

egyesÚlemek minden évoen tét ;eterrtosetll xiaoásavan'
egyak a 4íÖ rehabiliüiciós tornát vezeto szakemDeÍ válalkozói dí'a' Ez 2019 évben 25rt4€.ft voh.

lá.'k jelenlös liadás a Etápiás tolna vég.esh€r- szukséges lerem bérleÍ díja ?o19 évbsn 3416e. Ír Vo|t a rerm€k
Íll.1'Íjli^:*.l*' n:íT::|..g.":j:], ,:,]lÍ" lélkuiadon szolgáxatíisi*i "liil]ijo "r"nguo",. 

igv.'ler 1016€' Ít_ol bérleti dúaÍ fizetett kl. l**r.oloas 39á.-f,, diéi;,s;;üJ'.Ji'!.Tüáffida;:: iiltségkent 75e.Ít' mutatkozoÍ. ossz eseri aiyag ettegu raroroiiris sz-sa;. Ít votr. 
_'"---

Támogan{s tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzletiévben végzettlőbb tevékenységek és programok bémutatása

Kitöltö verzló:2'95.o Nyomtatvány ver2ió|í.2
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A kettős kö-ny}'\ritelt vezető egyéb szervezet egvszerÍisítelt
eves beszámolója és közhasznúsági meii?klet

2019. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Debreceni szíV Egyesület

Támo9alási plogíam elneVezése: szJA 1% Íelajánlás

kőzponti kÖllségVetés B
önkormányzali kÓ]tségvetés r-l

!
!

_ ebbrla láígyéVíe jutd Összeg:

_ lárgyévben felhasznált Összeg:

_ táÍgyéVben folyds tott osszegI

Támogaás tlpusa] !
Tárgyévben Í€lhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogaüás tárgyévi Íélhasználásának szöv€ges bémutatása:

Az üzleti évbén végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

egyesÚlel hgdii beváele +ssle.t tr tá
ezetérp, hiszen a' ijsszes költség _ a lérítés nélkul kapon szolgáratáli l;;o;u. _--alü..i' 

'on.jóljött a 282e.Ítszia 1% e NAV'lól. Ebbol kefult kilizerésr€ a személyi jellegÍi ÍáíordÍúsolc

Évben újVezeto^s;é
lt. A 6Íö {'nkénles pénzr*osnalq 4Íö rehablliüióío" to.nar 

"".áró 
iiJ"''r;;ffi'! fi;J'áu'iilö']öái;h?';yestil_ér munká|á seg-Íö szémélynek nyÚ|toft rlfugy;uraron onoxe aJová'elylií i'"-".."in rzz". r, 

'"r,. 
egyeoemelyi 

'ellegÚ 
klfizetés l9e. ft.

zémély rellegÚ laÍoldíuis osszesén: 84o€. n.

Kitöltó verzló|2'95.o Nyomt.tvány verzió|'t.2
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A kettős könwwitelt vezető es\
évesbészámoló jao'ua-/nlo.'.ÍiiiiÍ"*:fi }iiff 

o.u*.

/ Jogi személy szervezeti egység neve:

Debreceni szíV Egyesület

Íámogatási pÍoqIaÍn elnevezése: Térítés nélküI kapott szolgáttatás, önkormányzati támogatás kerétében.
Támogató megnevezése: oebreceni sponcentrum Közhasznú NonproÍit Kft

!
rnkormányzati köllségvetés B

!
!

Támogalási osszeg i

_ ebbó/a |árgyéVíe jutó összeq:

_ tárgyévben íelhasznált Összeg:

_ tárgyéVben Íolyósítotl Ósszeg|

Támogatás tipusa: ! fr]
Tárgyévben Í€lhasznált összeg részletezése jogcímenkéntl

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az űzleliévben végzett Íőbb tévékenység€k és programok bémutatása

j!l-.^"j.l1,_r11s:_91!1Í9l uáai a tornalerrrret, neti sffi rrrrrra'r.

"'ű.;é"'.;;';;ü";q'V-Ji:;#'ö"J]H'i.1""'..#JT#*i"T;áLTjiil*!1".,flrffi:Í".:m "*--'si kóltsegét Í!'eti á? egyesuter. Á tarlen oij nenó osszegoi raaooe:iri 
"' "gv""J"ii"k 

_n"- 
x"lr kifi'.-,"

egyesulel a les.ámlazolr24ooe. tr'ot tirÍÉc né|kul kapoÍ szolgathtriskdnl tafq. nyllván a koltságel kozon éstes nélkül kapotr Íámogataslént ,adománykénv á uejerelex t<o-zon.

ogal'ás nagy segítaég a2 egyéstilel

Kitöltó velzió:2'95.o Nyomtatvány verzió:'l.2 Nyomtatvat 2020.02.12 12.05.41



A kettős kö'nywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszá molója és kölhasznúiáliilÍÉtÍ;i -_* "

2019' év

Debreceni szíV EgyesÜlet

/ Jogi személy szerve.eti egység

Támoga1á6i progíam elnevezése: Térltés nélkul kapott tírgyi eszköz /adomány/

Támogatás Íorrásai

krzpont költségvetés !
Önkoímányzati költségvetés !

!
B

Támogalásj Összeq:

_ ebbő] a tárgyéVre jutó összeg:

_ tá€yéVben íelhasznált osszeg:

' táígyéVben folyÓsítolt Ósszeg:

Támogatás 1Ípusa:
Vissza nem |éÍítendó

m
Tárgyévben felhasznált ósszeg részletezése jogcÍm€nként:

Támogatás tárgyéVi fe|használásának szövéges bemutaüása:

Az üzletiévben végz€ttfőbb t€vékenységek és pÍogramok bémutatása

tralff 
"1"'l""::''"*1aecé3Í..ll""i]'Í?í3[xiT'iJf;í:l1,í5"#:llTt1iíeiiö''i.'.'i,áiiiiiijr-,],ö;.;;;'l'#jffi',H:J:".*:;'".á";

z 1 db k rékpáI_elgomélel .lhasznáddác 
'dorét a2 egyesulet 6,9 évben álepitotDa meq.

.Tx:]i1T i:'j3' ""].*,1l1li=1 -*:!l!l, ". "ls?ámol 
t écs ossz ég évei laze..ru Éoxren az ioooeli elharÍolásége' Az idót'eli elhaüÍolris retotorís <isszege égyéb ;;;,;i,ail";il';i;I#;íái;

egye_sulet_ a moz gástetapiáaTorna'ég?éaBl'elGElyz6ka!
9 evDen. A2 eszkozox bészerzé$ énéie r46e' tt volr'

tornabolokar' 3db vérnyo

eszközok énékcsök'(enóse ósszésen: 1aaé. ít.

Kitöltó verzió:2.gs.o Nyomtalvány yerzió:1.2
Nyomtzv at 2020.02.11 12.08.41



A kettős könyl.vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
eves beszámolója és közhasznúsági meiiékter

szervezet , Jogi személy szervezeti egység h€ve:

Debreceni szíV Egyesület

Támogatiisi pÍogram elnevezése:

Támogató megnevezése:

Önkorrnányzati krltségvetés

!
-

!
!

Támoqatás időtartama.

- ebbőla 1árgyéVre juló összeg:

_ tárqyéVben Íelhasznált összeg:

_ tárgyévben iolyÓs tott osszegI

Vissza nem téítendő m
Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenkénl:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:
egy€súlst 171e. Ít pén/l'ett aoomanyt t<apon eg'ÍnaqánE;fr;iüöI;r<aooüss'mw
nm.'adó réslá lelhalmozasl jellegu kifizetések tedezésére haslnárr

személyi jellegÍiI

Az uzletiéVbén végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős kö-nywitelt vezető egyéb szervezet eqvszerűsít€tt
eves beszamolÓja és közhasznúsági meiiakler

2019. év
/ Jogiszemély szervezeti egység neve:

Debreceni szíV Egyesület

TámogaÉsl plogram elnevezése: AClomány vállalkozótól

TÚzoLTÁs B|o FoLYADÉKKAL KFT

!
önkormányzat kollségvelés !

!
B

Tárnogatás idótartama:

' ebbő]a tárgyéVre jutó összeg:

" láIgyéVben folyÓsított Ósszeg:

! B
Tárgyévben felhasznált Összég Íészletezésé jogcímenkénr:

Tárnogaás tárgyévi Íelhasználásának szövegés bemrrtatása:

Az üzleii évben végzétt frbb tevékenységék és programok bémutatása

egyesiilet a válalkozó{ót t<apon@
egyesulét összes bevétele 75zl4e. lt. volL 

_PozíÍv 
eredmény:z3?e. tL

=]esül.e] 

tas jai részére moffi
kus átal vezetett ' tanácsaorlssat egyoexoron_ 

"roáoa"on. 
.riosegélyny'ilüJ'oJiiiaon u",runx ,e='.
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A kettős kö_nywit€lt vezető egyéb szervezet egvszerűsített
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2019. év
szervezet , Jogiszemély szervezeti egység nevei

Debreceni szíV Egyesü]et

csAToLT MELLÉKLETEK
(Mellék\eÍ tÍpusonként csak 1 dokunentum csatolhato)

1. Megjelenítésre keÍülő mellékletek

PK_542-01 Könywizrgálói jelentés

PK_542'02 szóveges besziimoló

PK_542_03 Kiegégítő Úellóklet

Me]lék|et csotalvo: !
Etedetivelrendelkezik: !
Mel\ékletcsatalva: !
Ercdetivelrendelkezik: !
Melléklet csatalva: B
Eredetivelrendelkezik: 

m

2. MegielenítésÍe nem kerüló mellékletek

PK_542_04 Meghatalmazás
ioqo 'Jk\dg qantd.o' anPan):bPa n"n o e^ P!c| soidL Céolonn 'ón|agv neho be]Po}!e kap\;rPló Uq'lélLopünn l.erp,aül keí] ,
e l oP r ]csztesrc o beszónDl.j

Ere d e ti! e 1 r end e I ke zi k :
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