A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerÍisített beszámolója és közhasznúsági mdléklete I PK-142
I

Táígyév:

ÍöÍlrÉoy3zék;
Békirkiő

Debreccni
.ddai (ltin€k á: ogyltslk po'rn rcrcsztitl.léíelé.nbétÜldésr. k .ÜD
Elsó ütónév
clsládl Í*v
El''ta!

ItlolTFl
További utónevek

looip':l
szoletésl név:

síll€tésl oE'áo il6v€:
szul.tésl t l6polé3 névG:

lilTlál']-ffi-m

srtlletési ldeje:

szÍv- és ÉÍb€t€q€k

R€habalitációíáén

szeÍv€zet székholye:
llányÍtószám:

FI;xaJa

Kttzterolet neve:

B€|oqy"zó

hatá'oz{ sám&

NÍMnl'rtásl

32arni

s2eí!€'el adó3zána:
l(épv&eló n€ve:

Kó9vis€ló

T€lepulésI

MÍ€c€n
Ktzter0let lellege:

oláh Gábo]

F---*l

Házszám:

AlapÍtvány

. FéB{l3

r-epcsorraz:

[---_l

Emeret:

[--l

1",*--__l

r-----l

m ffi .Fl oT6r8]'nlEIíFFl/ m
EE-M-FFETTTT
&EEME-E-EE
L&zló

'láírfuá:

Kéltezé3:

Dob.ecen
Kltó}tó

wtzló:2'6,r'0 yomt tvany vedló:6.2

FFT'FI-EE-M
Nyomt tv.: 20í5'03.2í í7"a0.37

szervezet

A kettős könywitelt vezető egyéb
l
egyszeríisítettbeszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

A szÍv. és

Az€gysz€Íos'tettévesbeszárnolóméÍlege
Előző éu

Előző é\l
heIyesbítése

6.!.lokezelfuktbah)
Tá'gyév

EszKÖzÖK (AKTÍVÁK)

A'

Befektetetteszközök
l.

lmmateíiáis javak

ll' TáÍWi €szközök

B'

lll' BeÍektetes Énzügyi eszközök
Foígóeszközók
l.

799

379

790

c79

Készlet€k

ll' Követelések
lll. ÉrtékpapÍrok

c'

lV' Pénzeszközök
Aktív id6beli elhatámlások

EszKÖzóK ÖsszEsEN
FoRRÁsoK (PAssztvÁK)

D'

saiát tóke
l. lnduló tóke/jegy.ett

2

7

€p1

346

801

4n

1753

801

-!t62

-5tt9

tóke

ll. Tókevátozás/eredmény

lll. Lekö6tt tarialék
lV. ÉÍÉkelésitanalék

v'

l

eÍgyev eÍeomeíy ahptev€kenysegool

{' Targyévi eldeményvállalkozási tevékenységbol

E.
F.

céltaÍtialékok
Kötelezettségek

94

l' HaEasoÍolt kötelezettségek
ll' Hosszú lejóíanr kt'lelezetlségek
lll, Rövid |eiáÍatúkötelezettséoek

G.

94

Passzlv idt'b€|i éhar*oÉsok

FoRRÁsoK ÖsszEsEN
Kltöltó wrzió:2.64.0 tlyomt

ao1
tv]á.ry

wrzló5.2

346
yornt tv.: 20í5.G'.2í 17.0.38

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríisítettbesz.ímolója és közhasznúsági melléklete I PK-142
I

A szfu- é. ÉÍbet.!.kR.hábilitácló'áárt

AlaPÍtvány

Az€gyszerosÍtettévésbeszánolóeÍ€dmény-kimutaÍása

(Ada!Jk*lft,nn',@)

Vállalkozási tevékenysée

1. ÉrtékesÍÉs
n.ttó áÍb6vétolá

2' Aktlvált saiát loliesÍunény€k

3' Egyéb b€vételek
_

üa!díj' alapÍtótól kapott

-

tánogatások

4. Pénzogyi mÚveleoek öevételei

765

24

7A!

ztu

785

5(

785

5t

2t

23

5. RéndkÍvoli bovételék

ebból:
_

áiepítótól kapott b€fzetés

' ÉíÍooatások

A' Összes b€vétel (1+2+3+4+5)
gbból| kÖzhasznú tévékenység

6.

AiyálielleqíI íáÍoídÍlások

7' sz€mólyi

61(

24

a1a

ztu

tta

2.tu

ara

2tl4

1,751

GOa

?57

600

7.

jelleo{l rábrdÍÉsok

ebból: vezel6 tsztsésN/Belók

juíaÉsai

8' ÉÍtékcsökkenésilelrás

1!

9. Egyéb íáíoídltások

a1

5(

5a

19. Pén?ogyi movelel6k
xlta!'tó w.'ó;2.Ga.o

ÍyoíltátÉnyv.nLó:5.2

lmv.:

2oí5.oo.2í í7.4o'3l

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeriisített beszámolója és közhasznúsági melléklete

l
I

PK-142

szÍv. a. É

AzégyszérosÍtéttévesbéazámolóeÍedmóny-kimutatása2.

'rd6Í*.Effilrb.h)

Válalkozási tevékeírység

11. Rondkívoli ráfordítások

B'

Össz$ ráioÍdí!ás

(6+7+8+9+10+11)

,,76i

74q

tTci

zrs

kózhenÚ tevékéNséd
Éfddltá$i

L 7Ai

719

L

76i

7{t

.95t

-50t

-95t

-501

-95A

.50t

-as:

-50!

-gtz

-50t

-952

-60r

624

t9a

624

19(

ebból:

c' Adózás ek'ff

er€dmény (A_B)

12. Ádófizetásj kötelezetlség
D. Ádózolt éredm&ry (c-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. TáÍg}évi eÍédméÍry(D13)

Tai'kozbtó .dalok
A. KÖzponti kötlséglreÉsi
B. HeM önkoÍmánv2ári

költségv€tési támdFtás

c. Az Euíóoai unió írukturális
alaDiaibd. íllelve a Kohézlós
Al6lból nvúitoü táÍnooatás
D. Nonnarív támogatás
E- A széméfui ialvedelmádó

rés2énekádózó
íénaélkezésgszéÍimi
Íelhasznáás&ól szóló 1996. évi
cxxvl.töívény atapÍt'l kiubtt
m€ohalározótÍ

összeg

F. Közszoloá}tatási

bevétel

Aza{talokköírywizsgálaüg|a^v.nnaktámaszlva.
xltöltó v.zló:2.!r.o

iyol

.$.&ry

rt dó:52

Könywlz3c'lóláÍ'dók

I rqe.
rayomt lv.:

I!

20ín03.a |7ro.$

rcm

A kettős könwvitelt vezető eÉvébszervezet
eg;rszeríisített beszámolója és közhísznúsági me|léklete l px-r+z
I

1.

széÍv.zct

'zonooÍtó

.d.bl

'-1Név
sz

Ááplrvány

12 székh€v

lráÍ'Ítószám:

FEFf,.l

Telepolés:
Közterület jelleoé:

GlíhoÍ
H&3záÍn:

E-l

Lépcsóh&:

13 B6|e9!z6 hÚáÍoElt szá'n

2. Tá.!yóvb6n

41ó:

|------.l

[_-----'l

6t812

EffiEEEffi-E-EE

s'€rvo'et.dó32átÍá:

!.6 Képvlacló Ílcvé:

emeta:

EE. EB.la;|oldlaEll'lild|r:F]'EE

EE-Etr-

1.4 iayllvántaftísl szám:
1'4

:

T-_--l

.

Fé.o. 1á3'ló

vé!z.n elapcél ste]iÍti ós közhÚznú t vékelry3égékbomut tása

pÍofflu 3zarvazatÚónt léBzl Ytlyén . sziv- es órl'a*eqgógek
özésóban' valamlm a betegek íefiabililáfiólá végezze' illewe biztosÍrsa a rataöiliÉ.ió vegz&éhez

Í.helilitáció mozglÉErsfiápid9 tomagyd(oÍl.tok vdgzé!Évél!Öúlnil! heo ísÍld6z€íességge|, t70 tö raszá'!.
alaplÚány pénzuoyi néhézségeimiáta' a téíápiás loma lol'oqaolllásál nem Údia Yégezni, viszom a
ÍÉhbéÍleri
diJ bizro3ltá6.20t4 évl'en ls' az el.pli\.ány finánsziÍozlágilr'l rönÉnt A l.rápiás roÍnár
Debr€cani sz|v Egyésülor vúgzi' elepkványunk @ná É32'6ladalot vÉg.z.
ünt 2014 évben szJA 196{ól é3 €gy rállalkozói adomiinyból szilrma2orL
3. Közhá3zllú

rsvék nységek bcmut És.(továr€rl!í3ógBtlúrt}

3'1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 KözhasznÚ

tevéken}€éghez kapcaolódó kÖáeladat joqszabáyhev:

szóló 1997 évi

áll'mi közí.|.daü9k minó.Üló r€hálÍl
3.3 Közhasznú tevékeí}6égélcsopoÍtia: szÍv_
és sctloséobcn sz.rn
3.4 Kózhesznú tevékenyséoij6l Íészesülók lélszáma: 17ll

cdók

3.5 Közhasznú tevékenység Íalbb er€dményei:

rdafrnk az
m.göÍ2 á3a Ehh.z mozg*t ráplá9 lomagysroíatok végzógav.l jti'ulunk
mely b|zonylbÚán é'edmányes. A2 alepln ány a lomá vég'éséiezsziik3égés larmat blztosl_

lftö]ü' wrr[á|zG6.o

lffillány

wrzló:s.2

yofilbtv.: 20í5.oa.28 ííJ2.07

szervezet

A kettős könwvitelt vezető eevéb
l
eg;rszerűsített beszámolója és közhátznrúsági melléklete I px-t+z

sív- ó.

A

Ka'rha.znú t va|(.nyság étd.kab€n Í.lhr9:nalt vaoyon klmut

.|.

4.L

Felhasznált vágyonelem megn€vezés€

4.2

Felhaszná't vagyonélem meenovezése

t'3a

F€lhasználás

Anyrgol

2

697

Fe|használt valyonelém megnevezése

Egyéb ráloÍdÍÚt

célia

Í.Émbérl.dij'lónw.r'2íllÉ.'b.lút
céÜq

5(
7llÉ

Közhraznú t Yál(€nYtóo énÍ!rób..|
íolh..:nát v.ovon Íimüt ra*

(mhdöt!z.s.Í'

748

cól *.rlnf jutattasok khutatása

5.1

cél szeínti juttatás megnévezés€

Elózó év

Tárgyév

5.2

cél széíinli iuttatás mégn€vezés€

El6zóév

TáÍgy év

cél szeÍinti jutÁttás m€gnevezésé

Eló26 év

TáÍgy év

Ek'zó év (1)

TáÍgyév (2)

Elózó év (1)

Íárqy e,! @\

cá .z.Ílnü lult lá.ok *imuLtá!á
íÜB3z.!.n}

_

cél 5z.rlntl lultatÁsok klmuiAtála

(nlnd&.z.á6n)
6.

v.z.tó li.zt égvb.lókn.r

nyÚ|toü

|utLtás

6.1 Tisztséo

6.2

Tiszbég
vozst0 tl3za.égvlsélótn€k nyÚ|toE
lultli!á3 óBsz.s.n;

xraölr6

wrdó:2.6a.o yoÍtrt hrány ní'lóÉ.2

Írnhlban')

El.m.k v&ny.móÍ6b.'lrodtlz.l

F€lhasznál{s

KoznLzno bvakénv3ao Óid.kabM
í.lhalzrÍítv.gyon kimiitdtlsa

5.

ed

Felhasználás célia

Any.d.llcg0 szolqlltú.ok
4,3

(A.k!ok

lyomt $l.| 20í5.062t í

oío

szelvezet

A kenős könywitett vezető egyéb
egyszerűsített besz.írnolója és közhasznú*ígi melléklete

l

PK-t42

R6h.bil

szÍv- ós É
7.

l

Közh.s'M iogállás héoálbpítasáho. s'lll5ég6 muLtók
alapadatok

(adúok ezet tuntban.)

ÍáIsyéN(2)

Elózó év (1)

B' Évésóssaes bevétel

2Á

81(

obból:

c. A 3zomávi Íövedalamadó mooheláÍozott Észéhekaz
adózó Íénde'lközás. szeÍinti íElM3'nát&áJól 3'óló
1006' évi crüvl' töÍvény alrgíán átutalt t}ss2€g
D. Közszo|gáltátági

626

bcvétel

E. Norm.tÍv támogalár
F. Az

Eurólai Unió

aLDiriból. ill.tve

. xohézlóa Al.pból 'lÍukturá|b
nyúltott támoo]ilás
G.

Ko.'igáh b.vérrl [B.(c+D+E+F)l

H.

Ö$zes rálordÍús (kiad&)

l.

5(

,,76i

Ttts

L762

?4

.052

.sor

i.l|egÚ rá'o'dítá3

Ebb6l sz€mályi

J. Közha3znú

LU

t vékény9ag.lÍoÍdÍtirri

K. Adózott é..dmény
L. A sz€.vozot munkáiában köz]omÍlkald6 közéÍdekű önkéntes
tevékenvséoetvéoz6'3zémélvék
srámá
íA közáÉlekö önkanr.s t.vákánv3édről 3zóló
2005. évl LxxxvllL törtÉhyfi.k É'€g1cl€ló6n)

ElóÍoftás e át!reág n utaói
ECw. 32, 5 @) a) KBt+BzyZ

>

t.Ogtl(W,

-

ftl

Ectv.3Z. S p) t) JXt*K2r=Ol
Ectv. 32. 5 (4) c) Klt+t2-A1-A2y(H1+H2)>=0,2q
T

ársadalni

tfu nog

Mutató

u

il

EI

Eclv. 32.5

m

}otölt{' vol2ió:2.64'0 Nyomt tvany vel2ió:5.2

B
Muató leljeslése

EcÍv. 32' s (5) a) tG1+C2y(G1+G2) >=o,o21

EcIv.32. g (5) c) KL11L2)/2>= 10 Íó1

tr
tr

tr

aloÍság ínulalói

(5) b) IQ1+J2y(H1+H2)>=O,sl

teljesÉse

lgen

tr

tr

n

EI
yornt tv.: 20í6.03.2í í7.ao.a0

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója es közhasznúsági melléklete I PK-142
I

szfu' ét
Támogialási pÍogÍam élÍ}év€zése:

izJA 1* NAv llur.lág

Támooátó megn€v€.zás€:

E
önkoÍmánrzalikÖltségvetés
I
központi kölBégvetés

Támooatás foÍÍásá|

más gázdákodó
Támooatás idóta'tana

lo14

Támogatása összeq:

190

-

€bból

a t&gyévÍe jutó összeg:

1qt

_

táÍgyévben fulhasznát össz€g|

ilttt

_

iáÍgyévb€n fowsÍlott

6szeg:

I
!

190

TámolBtás típusa:

visszatérítend6 !

ü59a

nem térltendó

m

TÍoyávb.n'élhrsznáh ö*2.c ré.2laa.zás. loecÍm.Dkóít
szeíÍélyi
Dologi

lgtt

Felhalmozási

tto
TÍnogat& tá.clyávl |blh'..n''á!áí.*.z(lvcg.! bcmutat&':
té3aben Ía<lazatet nyurlot! & dáúáni achaDililációs loma tar.mbéí€{ dilánal( loír'aifuéra'

Az uzl.ü cvDén v.gz.n rcoD r.v.l(.ny3qa( .s prog
iziv- ó3 érb"tag€t mozgagteÍápiás toma végló3á !€9lü auat'ltvanyunlq &tal' hogy aqy haly3zin &Íembénalú(tlr&
llvállalt'. Ö$2aaan 5ll o.tt taaamDéíla! dl'at liaaronk tt' mcly'€ Íg r'sk€rr rcviil elözö á'i mégÚaraílisajnk nwlroüat
oheÍi6éqét

Kttólt6

Enló:2.6{o Nyomt!$.&ty vofíól6.2

yo'Í'tv.: 2o'tó.o3'2t'l7.ao.4o

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszeríisÍtett beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-r42

Támogatási progíam elisv€zése:

Úo!9á3Lílplá3 toma h€lys2inane}
lÍlbo Klt

Támooató méonev€zés€:

TámooaÉs foÍÍása

tÖzponti kÖlÍEéorvet\és

D

önkormánrzalikÖllsésvetés

!

!
más gazdákodó

m

!014

TámogBtás idótaÍtáma:
Támogá1ási összeg:

70

í'

a táÍqyévre jutó összeq:

_

€bból

-

áÍgyévben Íelhasznát öss2eg:

lo

-

tfigy&t€n

í)

ioiósítoü ös5ze9:

biztosÍása

Támogatás tlpusál

visszatérítend6[

üssza nem

térítendő m

TáÍgyóvbén Íalh$znít öa32ag ráazlclaza3é rogcÍmankónt

szeÍÍÉlyi
Oologi

íl

íl
Támog.lá8 tá'gyavl í.lh'.ználá.ámk 3zóv.9c.
rérambérlsri dll klfizatésóh.z használük a

ígÍiös3leget

bcmubÉll:

Az uaeÜ évDen v.gz.n ÍoDo Lv.rcnys.g.l( 93 prog
{'piÍányun* a renipiás toma helyszinénék biztos'lá3ál vatlalta Íal zll4 ólrben. A óélÚána asopon seglt3égÚnkkél
Ég.zh.ir. iD14 avbsn a mozoás..ápi&.

Kltöltó wídó:2.Ga.o ilyonl'tLány v6í'ló:5.2

yoíÍr.v.: 20't cl.zl

'7,i0.{)

A kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet

erűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

TörvÉnysaék:

o9lbÍtc!íi

clalllt ndléL'ld.k
P K- 142 4 1 Kajny|f iBgóLói

kb

ntés

Eredetivel Íendekgzlk:

PK-14242 szt veqes besrónol'

Melléklet csak l]lÚ:

E

edetivel rendelkezk:

PK-14243 legzókörvl
Eredettuel rendelkezk

PK-14241klenun ív
Eredetivel rendelkzik:

PK-1424s Meghatal'll,ozós
E rc

de ti'r'e I

rendelkezik:

PK-14246 EgÉb
fuedetível rade]kezik:

Kltöl6 vgz!ó:2.65.o yonrt tlátry v.zió:5.2

n

!

.m
m

n
n

!
!
!
!
!

n

yofiLtv.l 20í5.oa28 íí.39'28

