K IEG É SZ ÍTŐ ME LLÉ K LET

S Z ÍV – É S É R B E T E G E K R E HAB I LIT Á C IÓ J Á É RT

A LA P I T V Á N Y

2 0 1 4. É V

Alapítvány neve

: Szív és Érbetegek Rehabilitációjáért Alapítvány

Egyesület jogállása

: közhasznú

Székhelye

: 4032. Debrecen, Oláh Gábor u.5.

Nyilvántartásba vétel időpontja, száma

: 1994.10.13., 60682/1994/4
Hajdu-Bihar Megyei Biróság

Közhasznúsági nyilvántartásba vétel id. : 2002.03.11., 60682/1994/23
Adószáma

: 18544464-1-09

Statisztikai számjel

: 18544464-9499-569-09

Célja, tevékenységi területe
Egyesület elnöke

: 9499. M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
: Dr. Fésüs László

Könyvvezetés módja

: Kettős könyvvitel

Könyvelést végző kft

: Acronit Consulting Kft
4030.Debrecen, Szabolcska M.u.11.
Adószám:14615078-2-09

Könyvelést végző személy

: Nahaji Mihályné
Nyilvántartási szám:116964

Közhasznúsági tevékenységének ismertetése és eredményének alakulása
Az alapítvány célja, hogy egészségügyi profilként aktívan részt vegyen a szív- és érbetegségek
megelőzésében, valamint az infarktust kapott, szív műtött betegek rehabilitációját végezze.
Aktívan részt vesz a járóbetegek rehabilitációjában, munkaképességük visszaszerzésében, a
családi életbe való problémamentes visszatérésében.
Az alapítvány megalakulása óta végzi 170 fő rehabilitációs mozgásterápiás kezelését.
Pontosabban a terápiás torna végzéséhez a terem bérletét biztosítja, a terápiás torna lebonyolitását a szoros kapcsolatban álló Debreceni Szív Egyesület végzi.
Egészséges életmódra nevelési céllal ismeretterjesztő előadásokat rendeztünk.
Egészségünk védelme céllal túrákat, kirándulásokat szerveztünk, minden évben aktívan
részt veszünk az Országos Szív Egyesület által rendezett Sportnapokon.
Az egyesület bevétele kizárólag közhasznú tevékenységből származik, vállalkozási
tevékenységet nem végez.

Számviteli politikában rögzített irányelvek:
--------------------------------------------------Közhasznú besorolás miatt az alapítvány kettős könyvvitelt végez, a „Libra” nevű
program segítségével.
Egyszerűsített beszámolót készít, mely tartalmazza a közhasznúsági jelentést és kiegészítő
mellékletet is.
Mérlegkészítés fordulónapja : 2014. december 31.
Mérlegkészítés ideje
: 2015.03.31.
Az eszközökről, forrásokról folyamatosan vezeti nyilvántartását. A felmerült költségeket
az 5.számla osztályba, bevételeit a 9. számla osztályba számolja el.
100e. Ft fölötti tárgyi eszközök écs-jét év végén könyveli. 100e. Ft. alatti eszközök pedig
azonnali költségként, felmerülésük hó utolsó napjával kerülnek elszámolásra.
Gazdálkodás bemutatása:
------------------------------Az alapítvány bevétele SZJA 1%-ból és vállalkozók, magánszemélyek adományából keletkezik.
 Adományból /vállalkozók által nyújtott :
50.000
 SZJA 1 %
:
189.941
 Kamat bevétel
:
540
 Egyéb bevétel, ker.kül.
:
2
----------------------------------------------------------------------------Bevételek összesen
:
240.483 ker. 240e.
Költségek
----------- Közhasznu tevékenységvégzéshez szükséges anyagköltség :
2.497
 Terembérleti dij /rehab.tornagyak. végzés céljából
: 518.056
 Könyvelési szolgáltatás díja
:
50.800
 Postaköltség
:
4.630
 Pályázati reg.díj
:
2.000
 Egyéb szolg./ügyvédi ktg,basic csomag/
:
45.272
 Szállítási díj Szív Napokra
:
50.000
 Bankköltség
:
26.192
---------------------------------------------------------------------------------------------Anyagjellegű ráfordítások összesen
: 699.447 ker.699e.
- Tárgyi eszköz écs
:
0
- Személyi jellegű ráfordítás
:
0
- Egyéb ráfordítás /adomány/
: 50.000 ker. 50e.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Költségek összesen
:
749.455 ker. 749e.
Veszteség 2014 évben

:

508.972 ker. 509e.

Eszközök : Pénzeszközök bankban
:
379.057 ker. 379e.
Aktív időbeli elhat.
:
6.827 ker. 7e.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eszközök összesen
: 385.884 ker. 386e.
Források : Tőkeváltozás/eredmény
:
800.916
801e.
Veszteség
:
- 508.972
- 509e.
------------------------------------------------------------------------------------------------Saját tőke
:
291.944
292e.
Szállítók
:
93.940
94e.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Források összesen
:
385.884
386e.
2014. évi veszteség keletkezés oka: A bevétel jelentős mértékben lecsökkent.
Támogatást az Emberi Erőforrás Minisztériumtól az alapítvány - pályázat során - nem kapott.
Bevétele az SZJA 1%-ból és egy vállalkozói adományból keletkezett.
A költségek az előző évhez képest csökkentek. Egy tornaterem bérleti díját fedezte az alapítvány
2014 évben.
A vezető tisztségviselők támogatásban, javadalmazásban nem részesültek.
Munkaviszonyban, valamint a Ptk. szer. megbízási jogviszonyban az alapítvány alkalmazottat
nem foglalkoztatott.
A 2014. évi gazdálkodás során tőkecsökkenés következett be.

Debrecen, 2015.03.31

…...................................................
Dr. Fésüs László
elnök

