KIEGÉsZÍTó MELLÉKLET
'.A

sZÍv_ ÉsÉRBETEGEK REHABILITÁcIóJÁÉR'rALAPITvÁNY
2019' Év

Általános rész
Alapítvány neve

,'A SZÍV- ÉsÉRBETEGEK REHABILITÁCIóJÁÉRT
Alapítvány

Alapítvány jogállása

nem közhaszíú

Székhelye

4034. Debrecen, Kánya u' 15.

Nyilvántartási sziáma

09-01-0000682

Nyilvántaftásba vétel idópontja, száma

1,994.t0.13., 606821 t 99 4 t 4
Debreceni Törvényszék

Közhasznú jogállás törlése

2016.06.13,

végzés szíma

r

1.Pk.60.682./1994/38

Adószrima

18544464-1-09

statisztikai szlímjel

r8s44464-9499-569-09

célja' tevékenységi területe

9499. M.n's' Egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

Kuratóriun elnöke

Fésüs Mónika
4034.Debrecen, Kánya u. 15.
Adóaz:8348883320

Könyvvezetés módja

Kettős könywitel

Könyvelést végző kft

Acronit Consulting Kft
4030.Debrecen, Szabolcska M.u.

I 1.

Adószám: 14615078-2-09

Könyvelést végző személy
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Nahaji Mihályné
Nyilvántaltási szim| 1 16964
nincsenek alátámasztva'

Közhasznúsági tevékenységénekismedetése és eredményének alakulása

Az alapitvány célja, hogy egészségügyi profilú civil szeNezetként, aktívan Iészt vegyen a szív- és
érbetegségek megelőzésében' valamint az infalktust kapott, szív mútött betegek lehabilitációját
yégezze.

Aktívan részt vesz ajáróbetegek rehabilitációjában, munkaképességük visszaszerzésében, a
családi életbe való problémamentes visszatéIésében'

Az alapítvány a terápiás toma végzéséheza temet biztosítja. azaz a Debreceni SzakképzésiCentrumtól a teÍmet bérli. Két csopolÍ tomázik 75fől heti 4 alkalommal' délután a bérelt teremben' Így a
dolgozó emberek is mozoghatnak az cgészségük megőrzése' betegségek megelőzése érdekében.

Aterápiás toma levezetéséttestnevelő tanáI végzi, akinek a vállalkozói díját az alapítvánnyal
szoros kapcsolatban ál1ó Debreceni sziv Egyesület finanszírozza.

Az alapítvány bevétele kizáróIag közhasznú tevékenységbőI származik, vállalkozási
tevékenységetnem végez'

Az alapítvlány közhasznújogállását mutatósziím nem teljesülése miatt 2016 évben elveszítette'
Az alapítványnál a 20l7.12.11' kelt alapító okirat módosítása sze
Az alapítvány képviseletét továbbB is 5 fő látja el.

nt kicselélődtek a képviselők.

Számviteli politikában rögzÍtett ilányelvek:

Az alapítvány kettős könywitelt alkalmaz

'

A PK-542 számú egyszerúsített beszámolót készíti.mely tartalmazza a közhasznúsági jelentést és a
képviselők részletes tájékoáatása céljábó] az alapítvány kiegészítő mellékletet is készít'
Beszámoló készítésfoÍdulónapja : 2019. 12' 31.
Beszámoló készítés
:2020. 0I.3l.

ideje

Az alapítvány _ mivel nem végzett 2019 évben és azt megelőző években gazdasági-vállalkozási
tevékenységet _ a számlarendjét az alapcél szerinti /közhasznt' tevékenységvégzésbemutatiása
szerint bontotta.

Amennyiben az alapitvány a jövóben, bevétel kiegészítéskéntgazdasági_vállalkozási tevékenységet
is végezne' a váIlalkozási tevékenység bevételét, kapcsolódó kÓltséget elkülönítetten kell a
kiinyvelésb€n szerepelt€tni.

A cél szerinti tevékenység ktj]tségeit az 5-ös számla osztályban, egyéb bevételeit /támogatás,
Szja 1%, adomány/ a 96-os számla osztályban számolja el.
100e. Ft ft'lötti tárgyi eszközök écs_jétév végén könyveli. 100e. ft. alatti eszközök
azonnali költségként' felmerülésük hó utolsó napjával keÍiilnek elszámolásla.

pedig

Terven felüli értékcsökkenés e]számolására nem került sor'
Jelentős összegű hibának minősül, lra az adóévbeÍ feltá1hibák abszolút értékemeghaladja a
mérlegfőösszeg 2 o/o'át' de legalább az 1 mill. Ft-ot'

Jelentős összegú hiba nem volt'

Az alapítvány két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának
kiszűréséreaktív és passzív időbeli elhatárolást alkalmaz'

Az eszközök

és fofrások leltározása az általános szabályoknak megfelelően történt.

A pénzkezelés a számviteli politika Íészekéntkészült pénzkezelésiszabályzatban foglaltak
alapján töÍtéÍt.

SpeciÍikus rész

Befektetett eszközök

Előzőéy
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Alapcél szerínti tevékenység bemutatása:

Az alapítvány bevétele SZJA 1 %-bóL NEA támogalásból, adományból keletkezett.

_
_
_

NEAt|ímogatlís2018évipályázatból
100
Szja1% előző éwől elhat.,2019_ban felhaszn. 163
szja 1% ÍáÍgy éyi felhasznált
232
Adomríny m.személy'től

0

Bevételek összesen

Anyagkö1tség
Telembér. dij /dé1ut.csop.részére/
Könyvelés, páyázat
Jogi szolgáltatás
Egyéb szol g./festékpatron,bélye gzól
Bankköltség
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- Üzl'
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t A támogatásbóles maganszemélyek

508 e.fi.

Az Emberi Erőfonás Minisztéúum2018'04.01-2ol9
'o3.31időszaka 1ooe.ft támogatást nÉjtott,
melyből25e. Frot az a\apítvany 2019 éyre elhatfuolt és
zors'oi. hób;i;".ak ra-

sZJAlyo felajánlás

összege 2018 évben nagyon szépen a]akult' hiszen 475e.ft-ot
utalt át

20l8.09'24-én.

aNAv

20 ] 8 evben kapott 475e'

FFból az alapítv{ínyfelnem használt összegként 243e..!.!ot 2019
évre
áthozort és felhasznált' Ez az összeg 2019 evuen
beveteu<ent eiszji'"ra'á t".'rt.
Az alapítvriny a NAV álÍa!2oI9.o9.26-án

átutalt s4a 1 % felajánlás összegéből a szabályok
szerint
felmeriilt költségek öss'"getho:
teujt"rte'.t""r..,i''"rt.
A különbséget /131 e' ft / időbeli elhatárotastenr" etttitoniti'
".n-oi/
mery o'.""g ? jozo e'ben felmerülő
költségek kifizetésétsegiti majd.
a beéIkezést követően

A költségek.ielentős lészéta két déIutáni csoport. tomavégzeséhez
szükséges terembérleti díj
dÜ J74e.fl. kön)'veles. pályázatirás. e_lVámora. ios"'fi. jogi szolgáltatás
fJe'n.
T"::]"lll9::':|
oan (oll}eg J5e.h. anyagl'öltség 5e. Fl . eg)éb s7olgállatások lse'Íi.
Anyag]e]]egti ráfordítás összesen| 542 e.ft .. A Debreceni
s;iv Egyesület két hónap terembérleti
díjat /05,06hó/ 109e.ft értékbenszámla elleneuen nn""t"tl'
i"pr*-y
működését,
"''"í'""git.o"

-

Személyi jellegű kifizetés 31e'f1 volt'

TáIgyi eszköz étékcsökkenés l9 e.ft

.

Összes ráfordítás 592 e.ft

Az a]apityány 2019

évet 24e.ft negatív ere dméÍnyel' azaz veszÍeséggel zárta'

Pozití\'mkéntkell éItékelni, hogy az alapítvány fő célkitt1zésétteljesítette'
Biztositotta

tomázó két csopolt részérea tomatemet.

a délután

A vezető tisztségviselők javadalmazásban nem lészesültek.
Munkaviszonyban, valamint a Ptk. szer megbízási jogviszonyban az
alapítvány alkalmazottat
nem foglalkoztatott,

Az alapítvránynál saját tőke csökkenés mutatkozik, mely tendenciát meg kell fekezni.
El kell émi,
hogy a bevétel összege fedezze a költségeket'

Az alapítvlány az eófonás ellátottság mutatószámot nem tudta teljesiteni.
A társadalmi támogatottság mutatószám teljesítésrekerült'

A Bethlen Gábor Alapke zelő zrt fe]lé 2o2o évÍeis benyújtásla kertilt
támogatási igénnyel. A p|ílyázat énényes, elbírálás folyamatban van.

a pályázat, 200e.

Ft

Az alapítvány szorosan együttmiiködik a Debrcceni szív Egyesülettel , így pénzügyi problémáik
megoldása ügyében az Egyesülete is szt!íthat.
vállalt közfeladatát továbbra is szeretné teljesíteni. Szrímíta magIánszemélyek
Szja felajánlására és a múködési tiímogatásra.

Az alapítvány

a

Debrecen, 2020.01.31.
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