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kettős kainywitelt vezető eByéb szervez€t €gyszerűsíte(
éves bószámolója és köihasznúsági melléklet I pr-s+z

2019. év

A szervezetet nyilvántaÍtó bíróság megnevezése|

Debreceni Ttt

Beküldő neve (ÜgÍélkapu Vagy cégkápu)

Fésus Mónika

Kiti'ltó veízió:2.95.0 Nyomtátvány verzió:í.2 Nyomtawa: 2020'03.27 í 8.49.17
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A kettős könywvit€lt v€zető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bészámolója és köihasznúsági melléklet PK-54'2

2019. év

Tárgyév:A szervezetet nyilvántanó bÍrÓság megnevezése:

09 Debreceni Tö
ldŐszakterjedelm€: eeeszevffi töIedékéV! EpEE-EE-EE EEEE_EE-EE

Válassza ki' hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül mélyikre vonatkozik!

b. Joqi szémély szervezeti eqység (szármanatott jogi személy)
!
B

idószakvége

kányítószám: ![!!
KÖztelület jellege:

Jogi személy szeruezéti eqység néve:

'A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRT'' Alapítvány
JoEi szémély szerv€z€ti eqyséq székh€lye:
lrányÍtÓszám: 

F[EF[;]
tr-__l

AÍó| l=-lF ]Lépcsöház: T____l Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

szérvezel/ Joqi személy szervezeti égység adószáma:

f"T{-EE 0t0t0t0t6tat2

l-o I,fo fE /m . Ffo FTgT,T l / [1]eEE

EEEEEEEE-E-EE
szervéz€t r Joqiszemély sz€rvezéti egység
képviséIŐiének neveI

KépvisetŐ aláÍrása:
' rtn.lsÉmincn: *'.

ffiÁrIIvAl{Y
4034 Debrccc& Rányá & 15.

nl.r 2f,{,{t.1616

IttelEE-EE-EE

Kitöltó vér2ió:2.95'0 Nyomtatvány vérzióÍ.2 Nyomtatva: 2020'03.27 í8.lt9'1 8



A k€ttős könywit€lt vezető egyéb szervezet egvszerűsített
eves Deszámolója és közhasznúsági meÍtklet

szervezet / Jogi szémély szervezeti egység neve:

"A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRr,, nr.plw,inv

Az egyszeríisÍtett éVes beszámoló mérlege

EszKÖzÖK (AKTíVÁK)

A' Beíektelet eszkÖzÖk

l' hmateriális javak

ll' TáÍgyieszkÖzök

Előző év Előző év
helyesbí1ése

TárgyéV

9a 79

98 79
n. BereKrereú pénzúgyi eszkÖzök

364 214

364 zLA
AK!V looDe]l e]nataro ások t4 9

440 306
F(JRRAsoK (PAssziVÁK)

o. saját tóke
160 136

l' lnduló lóke/jegyz€tt tőke 100 100
ll' Tőkeváltozás/eÍedmény

202 60

lV. EÍtekelésl larta ék

'aIgyevl ereomeny alaptevékenv5éobol
lkoznasznutevéLenységbólj - -442 -24

Vl. Tá'gyéV eíeo-nenyvállallozasj leVélFnységbó'

F. r.\oretezerceqek
39

HaÚőoro I Kotelezettsé9ek

Hosszu le]aÍatu kotelezetlségek

lll. Rövid lejáratÚ kötelezetlségek
39G. PasszÍV időbel e]határolások 268 131

FoRRÁsoK osszEsEN
440 306

Nyomtalvai 2020.03'27 í8.49.1 8
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kiizhasznúsági melléklet l 

''o-'o'2019. év
szervezet, Jogi személy szefuezeti egység neve:

"A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLrÁclóJÁÉRT'' Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménvkimutatása
' (Ada@k ezel Íolklbaa )

Alaptevékenyséq Vállalkoziísi tevékenység

1' Értékesítés nettó áÍbevétele

2' AktiVáIl saját teljes Ítmények

3' Egyéb bevételek 495 s68 4{t5 564

ebből:

_ tagdÚ

_ alapíiótó] kapott belizetés

' támogatások 495 564 495 568

ebb6liadományok 3?

4 Pénzuovi műveletek

A' Összes bevetel (1+_2+3+4) 495 s68 495 564

ebból: közhasznú teVékenvséo
héVérélei 495 56S 495 564

5' Anyaqjelleqű ráf oÍdÍtások 550 542 550 s42

6. személyi jellegíl ráíordÍtások 29 31 29 37

ebbő]: Vezető tisztséqviselók
luttatasar

7' Értékcsökkenési leíías 5a 19 5a 19

8' Egyéb ráÍoídÍtások

9' Pénzüovi múveletek
ráfoídltasál

B' Összes ráfoldítás
(s+6+7+8+9) 637 592 637 592

ebból: kózhasznú tevékenvséo
l2fnr.Illásái 637 592 637 sgz

8Átíozás 
elött eÍedmény

-142 -24 -L42

10' AdóÍizetési kÖtelezettség

D' TárgyéVi eÍedmény (c-10) -L4Z -24 -L42 -24

Kitöltő verz ió |2's5.0 Nyomtatvány verzió: í .2 Nyomtatva: 2020.03,27 18.49.18
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet | 
''o-so,2019. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"A szíV- És ÉReerecer REHABlLlTÁclÓJÁÉRT' Alapítvány

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredménykimutatása 2. 
adanJk ezer lÓÍihtban.)

Alaptevékenység Vállalkozásj tevékenyséq Összesen

térgyév

Tájékoztató adatok

A KÖzponlikoltséqvetési
támoqátás 100 25 100 25

ebből:
_ normatÍV támoqatás

B' Helyi onkormányzati
költséqVetési támoaalás

ebből:
' normatíV támogalás

c' Az Euróoai Unió strukturális
alapialbol, ílleNe a Kohézios
Alátibol nyu]tolt táínoqatas

D. Az EuróÚaiUnió koltséo_
vetéséból iaqy más álbmÍdl'
nem7eik.i7i s7Pfu A7éfl ól
száÍmazó lámogatiís

E' A személv iovedelemadó
meohaláÍozótt reszének az
addzo Íendelkezése szeÍinti Íel_
használásáról szóló 1996' éVi
cxXV1'tÖÍvény alapján átutalt
osszeg

395 506 395 506

F' Kózszolgáltátási bevétel

G' Adományok 37

Könywizsgáói záradék
Az adalok kÖnyvvizsgálattal aIá Vannak támasztva' ! rs"n fi r',re,n

Kitöltó verzió:2.95.0 Nyomtatvány vorzió|l.2 Nyomtatva| 2020.03.27 18.49.í8
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A k€ttős könYwitelt vezető egyéb szervez€t egyszerűsített I

éves trószámolója és kö_zhasznúsági melléklet l px_s+z

2019. év

1. széruezet l Jogi személy szervezéti égység donosÍtó adatai

2. TáÍgyévbén végzett alapcél szeíinti és közhasznú tevékenységék bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bémutatása (tevékénységénként)

1.2 székhély
lrányítószám:

Házszám: 

-J 

Lépcsőház:

1.2 székhely
lÍányítÓszám:

rrrazszam: lrs -_l répcsónráz: f-] E.elet: f--_-]
1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 szeÍvezet / Jogiszemély szervezeti é9ysé9 Adószáma:

1.6 szervézét / Jogi személy szérvézeti egység
képviselőiének neve:

IoFm /EEl6lol6loltfl rlilrlal4

m-m- olol0l0l6l8l2
EEEEEEEE-E-EE

1.1Jogi személy szervezeti égység

'A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRT' Alapítvány

Jáüi;iil;il;J;É* uáL_ l'á'pi*anv 
"'en 

Íeladara keígiébén tészl vállal a szív_és élbetegek
;;;iil;;;:ffi. ;;hJili,áiro's szorqrrtitasa rilrooen hozzá|Íul az égészség helyreál'üisához'
;ili;;";-G. ii'é:;_'ér"'ipronrdszervezertent ul-1't!1L":9á']"'T.l9:::Y^*'.:"_Í:l.:::]"'.'3ffiilöia;il;"-a;á,'; Lrji.".Js.i' egv*"lend iönénÓ €óyut'nükd'dé.s_ !:le. bén vészl
;;.""i;J;;á";.á, délelölt és déluÉn, 7 éoponban zajlih 4ló tornár vezelö ranáÍ veetésével'
l;l;éó;i;;y '#;i;'oeoieie.i 

sztv egyesüle( nzeÜ, az aiapíNány a déluuin lornláJó két csopon
mbérléti dliál llnanszilo/zá-
alaDlrvány válálkozási levékenységet nem vege7'

3.1 Közhasznú t€vékenység megnévezése:

Önkorm.szóló 2o11.évi

3'3 Közhasznú tevékenység célcsoportia:

3.2 Közhasznú tevékénységhez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhélyl

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülrk létszáma:

3'5 Kozhasznú tevékénység fóbb eredmenyeil

;miffiv leaióbb eredménve, hogv a pénzügyi nehélségei ellén
eópon áoórislerapiris lolna végzéséhez bérelt tornarermet

kl rudÉfizemi a dáurán

75

Nyomtatva: 2020.03.27 1 8 49. 18
Kitöltő vézió:2'95.o Nyomtátvány verzió:1.2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerv€zet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági mellÉklet l n^-'o'
2019. év

szervezet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

5. cél szerinti jutattások kimulatiása

5. vezető tisztségviselóknek nyújtott juttatás

5.1 cél szeÍinli jUttatás megnevezése Előző év TárgyéV

0 0

5.2 cél szerinti juttatás megnevezése Előző é\] Tárqy éV

cél szelinti jutattás megnevezése Előző éu Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) ' 0 0

cél szérihii iutiatások kimutatásá
(mindösszeően) 0 0

6.1 Tiszlség Előzó év (1) TáQyéV (2)

0 0

6.2 Tisztség El6zó éV (1) TáÍgy éV (2)

Vez€tő tisztséoviselőknek nvúitott
|uttatás(mindóssz€sen): 

-
0 0

"A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRT" Alapítvány

Kitöltó verzió:2.95.0 Nyomtetvány vérzió:í.2 Nyomtatva: 2020.03.27 'í 8.49.í 8
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A kettős könywitelt vezető €qvéb szervezet egvszerűsített I

éves bószámolója és köihasznúsági meÍltklet l ,*-oo,
2019. év

szeavezet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

"A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclóJÁÉRT'' Alapítvány

7. Közhasznú iogállás mégállapÍtásához szükséges mutatók

Alapadatok Elóző év (1) TáÍgyév (2)

B. Eves összes bévétel 495 568
ebből;

c' A személyi jövedelemadó meqhalározotl íészének az
adózó rendelkézése szeíinli felh-asználásáról szóló
1996' évi cxxvl. törvény alapján álutalt összeg 395 506

D' Közszolgáltatási bevétel

E' Normatív támogatás

F. Az Eulópai unió strukluráis alaDiaiból. illewe
a Kohézióé Alapból nyújtott támoq'aiás

G. Korrigált bevétel [B'(C+D+E+D] 100 62

H. Össz€s ráfordÍtás (kiadás) 637 592

l' Ebből személyi ielleqű íáíordítás 29

J. Közhasznú tevékenység ráÍordÍtásai 637 592
K' Adózott eredmény -142 -24

L. A szervezet munkájában közreműködő kozérdekű önkéntes
tevékenvséqet véoző személvek számá
(a közéraekü önkéntes t€vékénvséoIől szóló
2005. évi Lxxxvlll. törvénynek ineg-íelelően)

E rőf or r ás e I l át ot ls ág m ut ató i Mutató teliesÍtése

lgen

Ectu. 32. S (4) a) [e1+82y2 > 1A00.OOO, . Ft] ! tr
Ectv. 32. S (4) b) IK1+K2>=01 ! x
Ecrv. 32. S (4) c) Kt1+t2-a1-A2)/(H1+H2)>=a,2sl ! B

T ár s ad al m i táfi o g ato ft !áq m u taló i Mutató leljesltése

Ectv. 32. S (5) a) [(c1+C2y(G1+G2) >=o,a2l tr n
Eclv. 32. S (s) b) KJ1+J2)/(H1+H2)>=0,51 tr !
Ectv' 32' s (5) c) KL1+L2V2>= la fó] ! E

í8.49.l9

V,\
Kitöltó verzió:2.95.0 l'{yomtatvány verulólí.2 Nyomtatva: 2020.03.27
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített i

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l ,n-ro,
2019. év

szervezet / Jogi személy szervezeti eqyséq neve:

Támogalási prcqÍam elnevezése: Rehabilitációs torna szív_ és élbéteg€knek, NEA'TF-18-M.02lt8

Tárfl ogató megnevezése: Emberi Eróíorrás lvlinisztériuma

Támoqatás íorrása:

kÓzponti kÖltségvetés [l
önkormányzati kÓ tségVetés !

I
!

Támoqaiás id6tanama: 2018.04.01-2019.03.31.

Támogalási összeg: 100

_ ebbőla tárqyéVre jutÓ (lsszeg; 25

_ tárqyéVben fe hasznát Ósszeg:

' tárgyéVben folyósÍtott i'sszegI 0

Támogatás lípusa: l Viss2a nem léítendó fil
TáÍgyévben f elhasznált Összeq Íészletezése iogcímenként:

személyi

Dologi 2É

25

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szÖveges bemutatása:

A2 üzléti évben végzétt Íőbb tévékenyséqek és programok bemutalása

alapítvány bgvétete kizáÍólaq lámogalásból és szja% felaiánlásból 
' 
minimáis

rzes beváele 2019 évben 56ae' Ít' a'sszes költs€e 592e' ít volt'

mozglisterápiás tornán rgszNevrk jó kózössege( alko(nak A Debreceni szÍv Egyesület tagjaival K'zös
dezvényelGn' egészsegmegrrzÓ elÓadásokon' kirándulásokon vesznek íészt.

a kápott Émogatíst' 25 s. ft_oa ' 2019. 01hóravonatkozó telemDérleti díj kiÍizetéséÍe foídÍ{otlá_

'A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRT. Alapítvány

Nyomtatva: 2020.03.27 18./t9'í9

P\
Kitöltó verzió:2.95.0 Nyomtátvány ver2lói1.2
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A kettős könYwitelt vezető egvéb szervezet esvsz€rűsített I

éves bészámolója és kölihasznúsági meiiiklet PK-542
2019. év

szervézet / Jogi szeméIy szervezeti egyséq nevé:

"A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRT,, Alapítvány

Támogalási progÍarn elnevezés€: szlA 1% íelajánlás

Támogató megnevezéseI

krzpont köllséqvetés B
őnkormányzati kÖltséovetés !

!
u

Támogatis id6ta ama: 20la

Támogalási összeg: 415

' ebból a táÍgyéVÍe ]utó összeg: 243

tárcyévben Íelhasznált Ósszeg: 243

_ láÍgyévben Íolyósított Összeg: 0

Támogatas ípusa] vsszatérílendő ! Vissza nem téÍítendr m
Tárgyévben Íelhasznált összeg Íészletezése iogcímenként:

sz€mélyi

Dologi

Támogatás tirgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2018 évb€n 475é. fL szia 1% 
'sl4án|áí 

kapoB a tlAv-ról. Ebbd 2019 évre idöbeli slhalá'oláskénr 22l3e.
áthozon és t}wételkénr elszámoit. A 243 e.ft a2 év elso lélévében teremlréller' .tÍj, kÓnyvelési díi kiÍzetésére

Az ozleiiévben Végzelt Íóbb levékenységek és programok bemutarása

NyomtaWar 2020.03.27 18.49.19Kitöltó veEió|2.95.0 Nyomtawány verzió:1.2
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A k€ttős kainywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámo|ója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év
s'ervezet l Jogiszemély szervezeti egység nevé:

Támoqatási píoqlam elnevezése: szJA 1% Íelaián|ás

Támoqató megnevezéseI

Támogatás foÍrásai

központ költségvetés B
onkolmányzal] loltségvelés !

!
más qazdálkodó !

Támogatás időlartama: 2019

TámoqatásiösszeqI 394

_ ebbóla tárgyéVre ]utó összeg: 264

' tárgyéVben felhasználl Összeg: 263

_ lárgyéVben folyósított összegI 394

visszalérítendő n Vissza nem térÍlendő m
Tárgyévben felhasznált összeg íészletezésé jogcímenkéntI

52ernélyi 31

Dologi 232

263

Támogatás tárgyévi'elhasználásának szövégés b€mutatása:

Az Üzletiévben végzert Íóbb tevékénységek és programok bemutatása

alapítvriny 2019 évben 393e. Ít szja 1% Íelajánlást kapott. Ez a loviDbi ÍennmaÍadáshoz.
NAv által tórténr árutá]ást kóvelr idrponfiól ldgyújrésre kerülrek a aelmerűlt kÓllségskés megátapítisr nyen' hogy
2019 évben kapon szja l%'ból 263e'Ít'ból, 31e' 

't 
szémélyi jellegü kÖlrség 

' 
232a ft pedig dologi kőlrség

Dérleti díj' krnwélési dí''l ldfizetésére használtuk lel.

suja 1% Íélajánlásból 131e' itot az alapírvány 2o2o éves kölÍségek Íedezetére idobelileg elhaÍíolt

"A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRT'' Alapítvány

Nyomtatvar 2020.03.27 18.49.19Kitöltó veEió:2'95.o Nyomtatvány verzió:1.2
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A k€ttős könwvitelt vezető egvéb szervezet €gyszerűsített
éves bászámolója és kti7hasznúsági melléklet l px-saz

2019. év

szervezet l Jogi személy szervezeti égység neve:

'A szÍV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRT" Alapítvány

Támogatási pÍogram elnevezése:

Támogaló megnevezése:

Tárnogatás ÍoÍÍásaI

kózponti kóltségvetés I
őnkoímányzati kÖltségvetés E

!
mas gazdálkodó !

Támoga(ás id6tartama: 2019

Támogatási ÖsszegI

_ ebbóla táÍgyéVle jutÓ Összeg: 37

' tárgyéVben felhasznált Összeg:

- tárqyévben folyósított Összeg: 37

Támogatás tÍp!sa: visszatérítendi ! Vissza nem téíiendő m

TÁrgyévben Íelhasznált össz€g részletezése iogcímenként:

szernélyi

Dologi 37

h7

Támogatás tfugyévi Íélhasználásának szöveges bemutatÁsa:

@sgel bankkoltség kinzetésére he.szná|ÍaÍel.

Az uzletiévbén végzétt Íőbb tevékenységek és programok bemutátása

Nyomtatva: 2020.03.27 18 49.19
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A k€ttős kiinylvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és kiizhasznúsági mellék]et l pr-s+z

2019. év
szervezet, Jogi személy szervezeti egyséq neve:

"A szíV- És ÉRBETEGEK REHABlLlTÁclÓJÁÉRT'' Alapítvány

csAToLT MELLÉKLETEK
(Melléklet trpusonként csak 7 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre keÍüló mellékletek

PK-542'01 Kö.ywizsgálói j€l.ntés

PK_542_02 szöv.g.s beszámoló

PK'542-03 Ki.gószítő melléklet

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !
Mellék\et csatolvo: !
Eredetivelrcndelkezik: !
Mellékletc\atr|ya: B
bei]eÍive]íende1kezik: B

2. MeqiélenítésÍe nem kerülő mellékletek

PK'542'04 Meghatalnaás
jogosultsog lgozald'a' anenny:ben nen o 5/Prrc?el \aiő Ce?\opujon
vogv nen a beiPqPll'lépvl'álő UgvIélkapui(in LeI eszlül kerlrl

Er ed eti| e I re nde lke zik:
!!
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