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A beszámoló adatai könywizsgálattal nincsenek alátiímasztva'
Az egy€sület alapszabályzatban meghatározott, céI szelinti/közhasznrr./ tevékenységet végez.

Közhasznúsági tevékenységének ismeÍtetése és eredményének alakulása
Az egyesület múködése Debrecen váios ii rÍiletéIe teded ki.

Az egyesület célja, hogy egészségügyi profilúként aktívan.észt vegyen a szív- és éIbetegségek
megelőzésében, valamint az infarktust kapott. szív mútött betegek rehabilitációját végezze.

Aktívat1 részt vesz ajríróbetegek kardiológiai lehabilitációjában' annak úgynevezett III. fiázisát
végzi, mely az élet végéig taÍt.

Célja a nemzeti egészségmegőrző és fejlesztő ploglam megvalósításában való részvétel, elsősorban
a szívbetegségek megelőzésében' felismerésében vesz Iésá'

Együttmtiködik a kardiológiai rchabilitáció I',II' fázisával' szakmai kapcsolatot tart orvos_szakmai
tfusaságokkal, azok ilányelveit betartja'



Együttmiiködik más egészségligyi profilú civil szervezetekkel. Szoros múködési kapcsolatban áll
,'A szív_ és Érbetegek Rehabilitációjáért" Alapítvánnyal.

Az egyesület alapszabiílya sze nt a szív- és éIbetegek mozgásterápiás kezelését végzi.
A Íendszeresen végzett mozgásteÍápiás program oÍvostudomány által bizonyítottan eredményes'

A mozgástelápiás tomagyakorlatokat tagjaint, 7 csoportban' heti 9 alkalommal' 4 fő
teúpiás tanár, gyógytomász irányításával végzik. Délelőtt heti 5 alkalofirnal, déluLín heti 4
alkalommal végeáetik a mozgásterápiás gyakorlatokat'
A délután csoportok működtetésével lehetőséget teremtünk a dolgozó emberek részéIe is, hogy
munka után tegyenek az egészségtik érdekében.

Elsősorban a középkorú és idősebb korosztály vesz lészt a terápiás tornáinkon, de az
egyesület által végzett közhasznú tevékenység mindenki számára elérhető, aki tenni akar
egészségmegőrzése érdekében.
Tagjaink összekovácsolódtak, szívesen vesznek Iészt kininduláson, jó közösséget alkotnak'

Az egyesület bevétele kizfuólag közhasznú tevékenységből származik, vállalkozási
tevékenységet nem végez.

Számviteli politikában rögzített ilányelvek:

Az egyesület közhasznú besorolású, kettős könyvvitelt végez, a 
',Libla" 

nevú pIoglam segítségével.

A Civil törvényben meghatáÍozottak szerint PK-542 számú, A kettős könywitelt vezető egyéb

szervezet egyszelűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét készíti.
Ezek mellé elkészíti a kiegészítő mellékletet is' melyben lészletesen bemutatja a gazdasági

események alakulását'

Mérlegkészítés fordul ónapJa | 2019.1.2.31'
Mérlegkészítésideje :2019.01'31.

Az eszközökől, fonásoklól folyamatosan vezeti nyilvántaltását. Az alapcél szerinti'felmerült
költségeket az s.számla osztályban bevételeit a 9. szímla osztályban számolja el- A felmerült
gazdaaági escményeket folyamatosan vizsgálja, s amennyiben gazdasági-vállalkozási tevékenység-

ből keletkezne bevétele, akkoI azokhoz kapcsolódóan bevételeit és költségeit külön kellene

nyilvántartania.

2019. évben gazdasági-vállalkozási tevékenységből bevétele nem volt.

A közhasznú tevékenység végzéséhez szükséges bevételét tagdÍjból, EMI támogatásból' Szja 1%

felajánlásból' térítés nélkül kapott szolgáltatásból' adomlínyból fedeáe.

Üzembe h€lyezett tárgyi eszközök, immateriálisjavak étékcsökkenésének megtervezése az

eszkiiz várható időtaltama, fizikai avulása, egyéb körülmények figyelembevételével _ az eszközök

bruttó étékének alányában töfiénik, linefuis leírás alkalmazás szerint.



ft;,*'ilT ::ffi#J:il:lJ."'fl'il:iil**ökkenés elszámollást al kalmazza' maÍadyá\yéÍtéket az
rendelkezik. 0z meg. Az egyeslilet ingatlannal ésj.írművel nem

l00e' Ft fi'lötti tlfugyi eszközök értékcsökkenését. év végén könyveli. 
'ooe. 

Ft. alatti eszközök pedigazonnalj köItségként. felmerülésiik hó utolsó nup.;a"ur Lirurn.t'iio#lá.;;,
Terven fe]üli értékcsökkenés elszámoláslíra nem került sor 2ol9 évben az értékcsi'kkenés leínísmódjában változás nem töItént

Jelentós összegű hibrának minósül az arlóévben feltrirt egy évre vonatkozó hibák hatása, ha a sajáttöke váltoásai abszolút értékének epvÍittes'.ti.sz"ge - í'tetilvJ uoi.]í"o'i"ür"a.oro 
"r"o"timérIegíiiösszeg 2olo-át. de legalább J r mirlio forlnrot megtr;;;.:" 

*'"*" "'

Jelentős összegű hiba 2019 évben nem volt'

Készletnyi]váltaÍlást az egyesület nem vezet. A b€s7elzett anyagokat az 5. szám]a osztilyban
[:::'f.*,Hfl"'j" "l. 

Év vegén _ amennyiben keszlet van 1titá'tJ űzerz'#i riron rertrir aapirin

vevő színrlát 20 l g évben - mivel vállalkozási tevékenységet nem végez - nem állított ki.A szíllítóklól analitikus nyilvlíntartást vezet, 
'"ry", 

n"gy"?éu;; ;;'#-.

5i:l19' ,*o, a::lsnltő-gazdasági események eredményre gyakorolt haüásának kisziÍésércakt'V és passlíV időbeli elhatárolást alkalmaz

Az eszközök és forás okle\lározása az általrános szabályoknak megfelelően megtöItént.

A!énzkezelés a szrimviteli politika részeként készült pénzkezelési szablílyzatban foglaltak szerint



Specifikus rész:
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Tárgyi eszköz állomriny alakulása
Megnevezés Bruttó Növekedés Bruttó Écs Növekedés Écs Nettónyitó -csökk.selejt. éÍék nyitó _csökkenés össz' éÍték

Immateriális j. 38 - 38 o 38 - 38 0 0Müsz'g,felsz.100e.al. 450 146
_ 13 583 450 146_13 583 0

Müsz.gép 100e.ftI' 292 o 292
Müsz'gép l00e.ftil.écs
/1 dbterékprír-ergométer/
Befeketett eszközök 78o 875

1t'7 42 159 133

605 133

Eszköziik E|őző év Tárgy év Változás

Befektetett eszközök
Pénzeszközi'k, bankban'pénzt]áÍban

e.ft e.ft176 133 - 43
6583 6634

e.ft

5l

Eszközök összesen ;;;"-__--;:---_--____6759 6767 I

saját tőke $% 6625 232

Források

Tőkevátozás/eredmény
Táryyévi eredmény köáasznú tev.ből

Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolás

Források összesen

5963
430

165
20t

6393 430
232 - 198

9 - 156
133 - 68

6759 6767

Tevékenység bemutatása:

Az egyesület bevétele tagdíak bevételéből és támogatásból keletkezett._ Tagdíj bevétel

_ Államhííáartástól kapott' felhasznált üímogatás

Térnélk.kapott szolgált. /Db-i spoltcentrum Nonprof' KÍ/: 2400
/önkormányzat által nyújtott tlímogat.ís fedezetb6v

SZJAIo/o : 305

Előző év Tárgy év Vríltozrás
e.ft e.ft e.ft

: 4043

: 100

4594

25

2400

282

551

75

0

-23



_ 
lÍ:]*Í"o. "n,:gyi eszk'más'gazd{ól' id' elhat.fe1old., : 42 42 0'ljlszamoll ecs-\el azonos ö.s,/egü bevé]eI- Adomány magánszeme]ytd] 'váll'tól : l00 20l 1o1- Egyéb bevétel /keÍekítésből adódó/ , '"; 

-l
Bevételek összesen : 6991 7544 553

Költségek
- Anyagköltség /nyugta,elem,irodaszir/ , 3o ls 9_ Tercmbérleti dij /tér.nélk. kapott szolgáltatás/ : z.q,oo zíío o_ Terembérl. díj /Sportc.rezsi+áfa,közgyúlés,Brassai tomater/:lo38 ioii j).É./ urc},Dlassal lomalet/:lUJö lUló -22- Reh'toma gyak.Vez'váll'dü .4 fö egy.váIl' | 2368 ziiq Ú6- Könyvelési szolgáltatás día : 116 I,13 5.l_ Postaköltség : 2 8 6- Jogi szolgáltatás ' <o .)5 

_)<_ Utazás' kiküldetés ';.. t2 0 _12- Egyéb szolg'/pály'reg.díj, utántöl.fest.patr./ : 12 4 - 8_ Bankköltség : ó8 15

8l 14 _ 6'7
0 '79 79

5000ff alatti tárgyjut./pénzÍárosok, cél szel'tev'végzőV
csek'éÍ. aj rindék+szj a,szocho /
R€pr..költség /közhasznú tevhez, adómentes'Szja 70$.2a
Uz|.qándék
ReszveleI ors7.sportnapokon,ne\ e./esi dÜ.szál litás,
Egyéb személyi jell. kifi zetés

Anyagiellegű ráfordítások összesen

személyi jellegű ráfordítások, cél szer tev'hez'

|!: ']90. FI lölöni tárg) i es7. ' ker'p.ergometer
ECs l00e' a]afti tárgyj eszköz

Énékc"ok-kcnesi leírás öss7esen

Költségek összesen

: 6096 6284 188

100
0

136
l3

330 840

699 599

0 - 136
196

510

0
53

42
146

42
93

135

656r

188 53

1312 7s1

Tárgyévi eredmény aIaptevékenységből

Az egyesüIet az eredményt a létesítő okiratban

: 430 232 _ 198

meghat.fuozott közhasznú tevékenységle fordítja'



Tájékoztató lész:

Az egyesület tagdíiból származó bevetele 2018^evben 4043 e.ft volt, tárgyévben 4594 e. Ft lett' Anövekedés 13,6%-%_os mértékű, azaz 551 .' t-,"r t,;uu t"gáil ü*l 
"]'?r"i"**"n.

Az Emberi Erőforrás Minisztérium1ól mükötlési támogatásként az egyesül€t támogatást nemLapo[. íg] a 20I8 elrdl á!hü7ódó 25e' Ftjele","n;.;;á'.b;;;,ei'.",.."'.,

*ll7;.l"'*l[Tr"j,.282e' 
Ft bevétel f"r"'t"'"ti' iYátjit"'iogatás 307e'ft összegben segítette

Térités nélkül kapon szoIsáltalá\ énéke 2400 e.li \ oll. TéIítés néIkül kaporr trirgyi eszköz idöbelielhatárolás feloIdásból 42-e' ll beVétel Leletkezell

Magánszemély 2o19évben l71 e.ft adomrányt, egy vállalkozó pedig 30e. Ft adomán}'t utalt azegyesület szrámlájára.

Összes bevétel 7544 e' fi lett, mely a 2o19 évihez viszonyít va /699Ie. ft/ meiy 7,9 oz-os emelkedést

Összes költség 7312 e' ft lett, mely az előző évi 656le.ft, növekedés 11,4% méÍté kti'/.151e.ft/

1:P^".]Il:l"a+:l személyi jeJlegű kifizelésre az egyesület 840e. ft _ot foldított, melyjelentősreszel a malusban tanoh mérlegláró köZg)üle' és az eivegén dec"rnua, r]*au- 
'-o,,Vezetóségváas/ási lözgvülés lebonvoIítlanoz lapcsotoa'o re|i"'."iá.iá.'i.;l''eg jelentene. /69oe'fu Uzleri ajándék összege 29e. Ét roh'

Az szja tv 70$ s.bekezd. sze nt közhasznú, cé] szerinti tevékenysége érdekében Íé]merüItreprezentációra és ü7leti ajándekra l'ordilotl rálordítása ös''"';;';jE; ;;;i nem haIadja meg azösszes ráforditás loo."-át' l73\e'ffl . Az 
"gy".tlt"tn"t e"r"iffi'"űi"'- 

"áu'i'",erikötelezettsége nem keletkezett.

A Vezetö lis7l5éP\ iselök ti57teleldiiál nem kaptak' A ve,,etösegválaszto kö,/gyüIesen leki'szönó ]vezeLd képl iselö öss/esen 24e' ft iarg5 juraIomban reszesülL'

*..ffi:l:l:Í#*zabályban 
meghatfuozott cél szerinti tevékenységét 232 e. ft pozitív

Az egyesület a képződő eredmén!'t a továbbiakban is az alapszabályban foglalt tevékenységbővítésére fordítja. Az egyesiilet óélia nem a haszonszerzés, f<! 
""rtí,ue." 

-u'iugjui 

"gészségénekmegőrzése' betegség megelőzése' kiszrirése'

A,rendelkezésére á]ló pénzeszköZ _ 6634e. ft - biztositekot nyújt az eset]eges, viÍatlallpénzkiadások fedezésére, valamint ana, hogy az egyesület ,Jgái'"t "glffi" e.o"m"'tevékenységét bővítse.

t''::#J5:;il*"erése 
múködöképes áuapotban, jó pénzügy í háttéfiel adta át az egyesület€t az

Az egyesület az elvárt mutatószímokat 2019 évben teljesítette, így a köáasznúsági Íbkozatátmegőrizte.



A bevallrísok hatríridőben beadásra kerültek.

Önellenőrzés nem történt.

A pályrázattal kapcsolatos elsziímolás az Embeli Előfonás MinisáéIiuma felé megtörtént.

Össz_eqz1iskimen 
19gállapítható, hogy az egyesület az alapszabáyban megh atáúozofi céI

sze nti /köáasznú / tevékenységet végezte.
Erurek figyelembe vételével alakította ki szímlarcndjét. Költségsztímlát cél szerinti bontásban
részleteáe'

Amennyiben a jövőben a kijáasznú tevék€ltysége mellett gazdaságlvállalkozrísi tevékenységet
is.végezne' akkol a gazdasági_vríllalkoási bivétileket és iozzá kJpcsotoaá káttsegetet 

- -
elkülönítetten kell nyilvintartani.
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Blüt!: 1ln&){E{006243Íofi odbDebrecen, 2019.01.31

Ó

krfu(/rc-t'-
Dr Kenéz Gáspár |/ L,''-

eInök


