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Egyesület neve

Egyesületjogállása

Székhelye

Nyilvánlartásba vétel időpontja, száma

Köáasznus1ti nyilvántafiásba vétel id.

Adószárna

statisáikai szímjel

célja' tevékenységi teÍülete

Egyesület elnöke

Debrcceni szív Egyesület

Kiemelkedően köáasznu

: 40]2. l)ebrecen_ C)láh Gábor u_5-

2001.|,.29., 62.435 1200t 12

Hajdu-Bihar Megyei Biróság

2001 . 11 .29 ., 62.435/2001/2

18563454-r -09

18563454-9499-529-09

Egészségügy

Dr Szokol Miklós

Közhasznusági tevékenységének ismeÍtetése és eledményének alakulása

Az egyesület cé1j4 hogy egészségügyi pofilként aktivan résá vegyen a szív- és érbetegségek
megelőzésében' valamint az infarktust kapott, szívmütött betegek lehabiliuícióját végezze.
Aktivan résá vesz a j áróbetegek rehabiliLiciójában, munkaképességük visszaszefzésében, a
családi életbe való problémamentes visszatérésében.
Az egyesiilet megalakulása óta végzi 200 fő rehabilitíciós mozgástelápiás kezelését.
A mozglísteÍípiás tréningplo$amokat 2 f testnevelő tanát és 2 fr kardiológus orvos vezetésével
heti 5 alkalommal' csoportokban végezzük. Részt veszÍink a szívbetegségek kiszürésében,
egészséges életmódra nevelési céllal ismeretterjesztő elóadásokat Íendezünk.
Egészségünk védelme céllal tuüikat, kilándulásokat szerveztlnk, minden évben aktivan
Iészt vesziink az országos szív Egyesület által rendezett sporhapokon.

Az egyesület bevétele kizrárólag köáasznu tevékenységból szfumazik, vríllalkoztísi
tevékenységet nem végez.

Nyitó bevétel
Bevételek
Költségek /müködési ktg'Écs' kamaí
Zfuó egyenleg

Tágyévi eledmény

2.404.',l36
2.935.638
3.587.531
1 .'t 52.843

- 6s1.893



Bevételek összetétele

Tagdiiból származó bevétel :

Támogatásból /vállalkozók,tagok/ :

sZJAt% :

Nemzeti Civil Alap pály.íáLrnogatrás:

Kamat bevétel :

Egyéb bevétel, ker.kül. :

1.660.700
803.800
214.836
200.000
s6.298

4

Bevét€lek összesen

Költségek

: 2.935.638

_ Köáasznutevékenységvégzéshez sziikséges anyagköltség

- Terembáleti díj hehab.tomagyak.végzés céljából

- Rehab.tomagyakoÍlatvezetés vállaÍkozói dij

- orsz.Szívegy.Sportnapon Észvételi dij

- Szállitrísi dij
_ Tagsági dij

- Hirdetési dij

- Könyvelési szolgáltatás dija
_ ReF€zentációs költség
_ Egyébszolgáltatások/sircsokor,faxolrií
_ Utazási' kiküldetési költség
_ Postaköltség

- Ker' kií.

| 84.255
:855.000
1.575.000

527.000
272.500

15.000
35.000
50.000
33.633
4.320
1.080
2.0?5

4

Pénzügyileg lendezett anyagiellegü ráforditások összesen ,3.454.867

- EszközbeszeÍzés /rádió- vémyom.mandzsefla kön}.v.prog./: 83.850

- Kamatok : 48.814

Költségek összesen :3-587-531

20l l évi veszteség keletkezés oka: A bevétel oz előző évihezképest lecsöL*ent,
kevesebb volt az Nemzeti CivilAlapból kapott íámogatás és azS7']A7 % felajrínlásMl
szárrrrazó bevétel is.
Az egyesiilet a tagdÜ megeneLése D9o/ol e|lenére sem tudta a bevétel kiesést kompenzílni.

A vezető tisztségvíselők táÍnogatásban nem lészesiiltek.

Munkaviszonyban fo glafkoúatoltnt az egyesület nem alkalmaz.

Köáasmu tevékenység ellálását tartósan l0 személy végzi'



Az egyesület az NcA pálylázaton elnyelt 200.000 Ft támogatási összeggel elszámolt.

Az adóbevallások hatáidóben elkÍi1désre keriiltek, a KSH felé a sziikseges tájékoztatások
folyamatosan megtörténtek.

DebÍecen, 20l2. 03.31.
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Egyesület neve

Egyesületjogál1ása

Székhelye

Nyilvrintattrísba véúel időpontja, száma

Közhasznusági nyilvántaltásba vétcl id.

Adószáma

statisáikai számjel

CéÜa. tevékenységi teúIctc

Egyesület elnöke

Debreceni szív Egyesület

Kiemelkedően közhasznu

4032. Debrecen. oláh Gábor u'5.

2001, .tr .29., 62.435 t200t /2
Hajdu-Bihar Megyei Biróság

2001 . 11 .29.. 62.43512001 12

18563454-1-09

18563454-9499-529-09

Egészségügy

Dr Szokol Miklós

Közhasznusági tevékenységének ismedetése és eredményének alakulása

Az egyesület célja, hogy egészségügyi pofilként aktivan részt vegyen a szív- és éIbetegségek
megelőzésében' valamint az infarktust kapott, szívmÍitött betegek Íehabilitiícióját végezze.
Aktivan résá vesz a jfuóbetegek rehabilitációjában' munkaképességük visszaszerzésében, a
családi életbe való Foblémamentes visszatérésében.
Az egyesület megalakulása óta végzi 200 fő rehabiliuíciós mozgáste.ápiás kezelését.
A mozgásteÍípiás tréningprogramokat 2 fő testnevelő tanár és 2 fő kardiológus orvos vezetésével
heti 5 aikalommal' csopoltokban végezzÍik. Részt vesziink a szívbetegségek kiszürésében,
egészséges életÍnódra nevelési céllal ismeletterjesztó előadásokat lendezünt.
Egészségtink védelme céllalturríkat' kirándulásokat szervezünk' minden él'ben aktivan
részt veszünk az oNzágos szív Egyesület által rendezett sportnapokokon.

Az egyesület bevétele kiz&ólag közhasznu tevékenységből sz.írmazik, v.íllalkozási
tevékenységet nem végez.

Nyitó bevétel
Bevételek
Költségek /mükiidési ktg'ÉCs, kanat/
Záró egyenleg

Tárgyévi eredmény

2.404.'736
2.935.638
3.587.531
1.752.843

- 651.893



Bevételek összetétele

Tagdijból származó bevétel :

Trímogatásból /vállalkozók'tagok/ :

S AI o/o :

Nemzeti Civil Alap pály.tlímogalás:
Kamat bevétel :

Egyéb bevétel. kerkül. :

1.660.700
803.800
2l4.83ó
200.000
56.298

4

Bevételek összesen

Költségek

: 2.935.fi4

- Köáasznu levékenységvégzéshez szükséges anyagkölMg
_ TerembéIleti dij /rehab.tomagyak.végzés céljából

- Rehab.torna gyakorlatvezetés vállalkozói dij

- orsz.Szívegy'SpoÍtnapon részvételidÜ

- szillilási dü

- Tagsági dij

- Hirdetési dij

- Kön}nr'elési szolgáltatás dija

- Reprezenlációsköltség

- Egyéb szolgáltat{áEoVsircsokor'faxoláV

- Utazási' kiküldetési költség

- Postaköltség

- Ker. kül.

: 84.255
:855.000
1.575.000

527.000
272.500

15.000
35.000
50.000
33.ó33
4.320
1.080
2.07 5

4

Pénzügyileg rendezett anyagiellegü nífordittísok összes€n :3.454.867

- Eszkö7beszerzés/rádió.vémyom.mandzsena-könyv.prog'/: 83'850

- Kamalok : 48.814

Költségek összesen : 3.587.531

20l 1 évi vesaeség keletk€zés oka: A bevétel az előző évihezképest lecsökkent,
kevesebb volt az Nemzeti civil Alapból kapott timogatás és az sZJÁ l % íelajáú ásbol
származ ó bevetel is.
Az egyesület a tagdij megemelése /29o/ol ellenéIe sem tudta a bevétel kiesést kompenálni.

A vezetó tisztségviselók támogatásban nem Észesültek'

Munkaviszonyban íoglalkoztatottat 
^z 

egyesület nem alkalmaz.

Közhasznu tevékenység ellátását taÍtósan l 0 személy végzi.



Az egyesület az NcA pályáaaton elnyert 200.000 Ft támogat.ísi összeggel elsánolt.

Az adóbevallások határidőben elküldésre keriiltek, a KsH felé a sziikséges tájékoáatások
folyamatosan megtörténtek.

Debrecen,2012. 03.31.


