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

D€b'eceni sÍv

Az egys.eÍosÍtett éves besámoló mérlége /{dan* ag totlta)
Elózó év Élő2ő év

hevesbltése
TáÍsyév

EszKÓzÓK (AKTíVÁK)

A' B€fel(etetteszktJzök

l. lmmaleíiáis }rvak

l!. TáÍgyi eszkozÖk

lll. Befektetett ÉÍEügyi eszkt}ztü

B. FoÍgó€szközök 3164 3 5A8

l. Készlétek

ll. KÓvetelések

lll. Értékpapírok

316a 3 584

c' AkÍv i.bbeli élháiároiÁsok 3
EszKÖzlK ÖsszEsEN 31G6 3 591

FoRRÁsoK (PAsszlvÁK)
D. saiát töke 2a!8 3 365

l. hduló |óke{egDazett ta'ke

ll. Tókevátozás/e.edmény tTn 2 416

Ill. Lekötöü taílalék

lV' Énékelési ta'talé*

V. Táqyévi eredmény alaptevékenységből 104,( s/19

Vl. TáÍgyévi erdemény válalkozási tevékenységból

E' céhaÍtalékok

F. Kótelezettség€k 110 223
l. HáÍasoíolt kőtelezetDségek

ll. Hosszú lejáÍaÚ kt'telezetEégek

lll' Rövid lejáÍatú kötelezetEégek lto 226

G. Passzív idóbé|i elhatáÍolások 2ttu

FoRMsoK ÖsszEsEN 3166 3 591

Kltöltó Yonló:2.66.0 rayomt liÉny w|2ló:5'2 Lt'oírt tv.: 20t5.oaí3 15.07'54



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeriisített beszámolója és közb652nlisági mgl|{klete I PK-142

s:fu EeyosüLt

Az egyszeÍaisÍtettéves beszámoló eÍedmény-kimutatása (Adaü'keBrfuintbÚ.)
Vá|lálkozási tévékenység

1' Értékésítés retió árbevétéle

2' Aktivált saiát EliesÍtmény€k

3. Eqyéb b€vételek
6 A1( a aa2 6 al( 6 A3t

- tegdÍj. alapítólól kapon
z1o{ 3 4a! 2 r6t 3 aa:

_ tánogElások 3 52! 716 3 52! 71o'

354 2 553 3!ia 2 55!

4. PénzÍlgyi mífuelet€k bevételei

5- ReídkÍülli bevételek

. alapítótól kapott bel'zetés

- támoqalásol

A' Összes bevéiel (1+2+3+4+5) 6aÍ 6 &tt 68ff 6 &ti

ebból: közhasznú tevékenvséa
twélpléj 6 At! 6 a3' 6aÍ 6 a3i

6. Anyaqiell€oű ÍáÍordítások 5421 6ZtE 5 441 o 24t

7' szenÉlyi iell€gÍr áÍordítások 81 3.l z9l 3t

ébból: vezétó tjszlséovisélók
iutaiásai

a. ÉrtékGökkenési lelrás 5t 6t

9. Egyéb Íáfordftások

10' PénzÜovi művéléték

Kitot!ó w.zló:2.65.0 LyoltttdlÉny tgzló:5.2 rryoíllt'lvá: 2oí5.G'.í3 íno.54



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszeriisített besámolója és közhasznús.ígi melléklete l PK-142

sztu

Az egy9zeÍosÍteü éves bészámoló eÍedmény-kímutalása 2. ulds!'k @ fu]1)
vánafiozási levékeíyséo

11. RendkÍvüli ÉÍordÍtások

B. Összes ráÍorclÍtás
(6+7+8+9+10+11) 5 76t 6 284 5 76í 6*

ebból: közhásznú t4ékéNséo
rálóídlláqi 5 76! 62'Í 5 70! 6 2l€

c. AclÓzás e(itti eredmény (A_B) 54t 1í)4 5ó9

12. AdóEeÉsi kotelezetts€

D. Adózot eíedÍnény (c_12)
1(Xl 54! t04 541'

13. Jóváhagyott osztalék

E. TáÍgÉvi erédmény (D-13)
to4a 5/rs 104,1 54{t

T4litoztltó .dalok

A. KÖzponti krEéqvetési
tá.nogalás s6! 2U 564 2,b

B. Héh/i ak|kormánPati
kölrséóvéÉsi támdtáÉs

c' Az Euróoai Unió sÍuktrrrális
alaDiaiból' illeNe a Kohéz'ós
AiiDból nyúitott táÍlogáÍás

D. NonnátÍv támogalás a1 lt
E. A gémélvi ith€.lélamadó
meohatáÍozótí Észének aclózó
Íendélkezése széÍinli
f.lh..7nÁláGárál c7áÁ 1ooÁ ávi

293 5tt 29! 5lacxxvl.tÖlvény atapián kiutalt
(isszeg

F' Közszolgátatási b€vétel

Az adatok |(Írywizsgá|altal a|á vannak táfn€szNa. KÖnywlzlgá|ói záttdák ] ,n* B Ném

K't!l6 wfáó:2.G6.o twvány w.dó:5.2 rryomt tv.: Ztíío5.íl l5.t'.55



A kettós könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsiígi melléklete l PK-142

1' szorv€'ét .'olpsÍtó adat'|

z Tá.gyárb.o vég2.tt.rlpcél sr€ínü és kírzlÉs2nú tovék€.lysógek bemutdse

3' Közha9ztul tevékenység€* b€'nutatása (tevékenFég€nkéd)

l.1Név
raceni sziv Egya3{ilea

1.2 szélÖely

lrá.yÍtószám: F|ö|aFl reteotttés: | ,"o. 

-J

Köáeíilet neve: oláh GáDo] Köáerubt iellegeI

Házszám: E-_---__-l Lépcsóház: J-J emelet f___l
'-:l 

B€i.glzö hdrc'atszáma p@ffi .loEla|elEfl'|'i|ololil'p|
L''r Nyiháítartási szám:

L4 s'.rvaét !dó6zátm:
m-m-EEFGlt-n

-tit-FE

'_6 
(épvl3el6 

'!€vc: D.- szol@l Llikló3

949q u.n.s. E$'éb közösségi' tirsadalmi r€lrÉkenFég.Alapszaöáy szeÍinr az egyesü|et
egészsagüg' w..öen loolalürk szaii lóLlezoan ellálandó lózídadel végéz' a2a2 aldivan Észt vesz
ála'ni égészs.gÜgyi szolgálráÍástéfi mÜIi'dö iáÍóbecg l€fdaolÓgia| rcíabitirációban.

k'Éten a s:iv_ és éíbereg€i mozgáRerápiís ÍéhaöiliÉcióilh véozi.A ]eÍdsz.íes.n vÉgzerr
ngpÍogÍan

omány átel bizonyibnan enédftényes

kivii| Íészl vGszünt a szivbe{.gségek LszÜ'ÉsébÜ. ElÖadásokat ta'runk a beregséger Ídisme.ese'
é3 az eqé3zséga3 áéÜnódra való áúléíé9 éídétébén.

mozglistéíápiás lomagyalodalotlal hái 7 
'|kálommal' 

4ló t€ftipaás ünáÍ vstéG'sévél vég.z.Úk.

3,1 KözhasznÚ tevékenység megnevezése: €o. Íehábllttáclós tev
3.2 Ki'zhasznú tevék€nységhez kapcsolódí k&teladat' jogszabáMely: szóló 1997. ár|

szérartl kótel€'ó€n e{árarldó'közÍelaafut az
3.3 Közhasznú tevékenység célcsopoítia: é3 éÍbeleock l(('zé!to]ú és idósebö
3.4 Közhasznú tevékeírységböl Észesolók Létszáma:

3'5 Kt'zhasznú tevékeÍrység Íóbb eredményei:
L75

la!íöbb ffi( e2 a!észsóg, lonros |.hí a ln€gÖr!éaa. A bdLg smboía* mozgáslalápiála oavogila'
bizonyitolan éÍedmény!6.
Íé3'lcgvók fizil€i állapot{ érönléae 

'ol(ozabs 
iawl. Á.z egyesÜl.r lólÖ3ségíormáló' laglahk ö*zc_

tÜlönÍélé Íendczvényelm v€dt€* 
'é3zü 

Mindgn ávtar| 
'á3zr 

vcrriint az oÍszágos sziv

Kltötti' Er2kó:zC5.0 rayomt 6ra|ry YeJzló:5.2 ]{yonLtyá: 2016.05.í3 í5.0755



A kettős könywitelt vezető egvéb szeryejzet l
egyszeríisített beszámolója és közhá3znúsági mettéklete I lx-t lz

4. Kö'la znú rovó*€oység éÍd.kében tblhas:nart vrgyon klmutrtásá (adatok 6tur bti''rba,)

5. cól szorhü 
'u!.rrások 

kinut l&a

4.L F€lhaszíált vaqyonelem m€gn€vézés€

AnFg|.llcgo .á'oÍdíta! 624 Bór..l3466é'Tü.d.:2546é.€rY:233.
4.2 Felhasznált vaqyonelem megnevezése Felhasználás cé{a

szÍné|Í iéllego .á'ordfr á! 3! nop..z.ntácló tlg
4.3 Félhas:nált vagyonelem m€gÍl€v€2ése Fe|használás élia

Tfueyl oszka'z éc! sz.máM mé.|éÍ
Kozha.'nÚ tetét€nvslóo éÍdékéb€n

8'ffi1"*r"' *,.u*'.
6 2aÍ

Közh8'nÚ t vók nv!óo iitd.kéb€n
í.ltr.szrÉlt vmvon ÍlmÜlaÉ*(mhdÖ$ra3€á) 6 264

5-1 cél szelinli jutlatás megíev€zésé Elózó év TáÍovév

5.2 céÍ sz€íinti juttalás megnevezés€ Elózó év Társy év

5.3 cél szeÍinü jul9tÉs m€qnevézése Elózó év TáÍgy év

cál .'z.dnd lutLtások ttmut tag
(ö3sz€3€n)'

cél sz..inli luat'lásol klmutitág
(mlndössz.éen)

6. V.z.6lbztségvb.l6kn k nyúitott iuti.L3

6.1 Tisztség Elózó év (1) Táryyé'! (2\

6.2 Ísztség E('zó év (1) TáÍgy év (2)

veza6 tiszBéov|s.löknek nvúiiott
iuttatás b.zeaén:

rcaüü' Y!Ízló:z65.0 !'oíttítóny v*zió:í2 l{yolntatv.: 2ot 5.05.í3 15.07.55



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszeriisített besámolója és közhátznúsígi melléklete I nx-raz

7. Kö'hastnú ioqállás megáll.pÍiásához szokség€s mutatók
(^datok azel íoÍktban')

Alapadatok Elózó év (1) TáÍgÉv (2)

B. Éves össz.s b.v&el 6 All 6 a:lt

ebból:

c. A szémélvi iöv€delemldó meoh.láÍozott észének az
!dó2ó rEnde]ká'fu € gzélinti í€lÉs'nálá.áÍól szóló
1996. évl cxxvl. töÍvény ahpián átulalt össuég 293

D. K{'szo|9ttlatá9i bcváel

E. NormatÍv láfiogatás Li

F. Az Eu.óDai unió sEukttÍáis alaDl.iból. illetve
. KoMzióé ALgból nyúitoü lámog's{ás

G. Ko]Íigált b€vélel [B-(c+o+E+R] 6 52( 6 29i

tl. Ö$z.s .áÍoÍd!ús (kadás} 5 76! 62&
l' Ebból személyi iellegű Íáíord'lás 291 3r

J. Kőzhasznú tevékélrység ÍáÍoídfrásáa 5 76! 6 2A:

K Adózolt el€Únétry 1t!1,1 54q

L. A s'ervczet munkái/ibrn közrémokÖdó közérdeko önké es
tévák nvgéoét véoz6lrzémélvek számá
Ía közérÍlekÜ önkEntes tevékáN3éoÍól 3zóló
2005. évi Lxxxvlll. törvénnek fuedelelóen)

Erótofi ás dl á@|tség nué6i Mutaló Í€íjesftése

lgen
Ecu. 32. 5 6) a) IG1+82y2 > I.oN.o@, - Ftl B tr
Ectv. 32. S G) b) JK1+K2>=ol tr tr
Ectv. p. s (4) c) I(1+t241-A2y(H1+H2)>=0,%l n tr

Íasada]ni lámogatoíság núatói Mutaró teljesftése

Ectv. 32. S (s) a) KC1+C2y(G1+G2) >=0,021 a n
ÉcN.32. s (5) b) IQ7+J2y(H1+H2)>4'5I B tr
Ecn!. 32. 5 É) c) IL1+L2V2>= 10 íő] ! E

szÍv

Kltöltó v.r'ó|2.65.0 Nyomt 6áry vér'ló:5.2 [yomt tv.: 20í5'05.í3 í5.07'56



A kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet l
egyszeríisÍtett beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

ÍámogaÉsi pÍogram e|nevezés€:
\EA-TF-13S2-OOIO

Támogató meqnevezése: ;mberi EÍöloÍÍá3 TámooaÍásl(ez.lö

TáíÍngarés Íofrása:

kÖzponű kr[ségvetés m

ÖÍ'koÍmáiy:atiköltsésv€És !
n

ÍÍÉs qazdá]kodó Ü
TáÍÍtogatás Éőtartama loü}'0o.o1-2o!L03.3L

Tárnoqatan összeg: Baxt

_ ebból a tárgyévre jutó Összeg: ztD

_ láÍgyévben lelhas2nált ('sszeg: 4A'

- tá.oyá/b,en ÍolyósÍtoü Összeo:

Támogalás tÍpusa: visszatérltendó ! üssza nem térltendó m

T&gyóvbln Hha3zná|! ö33'ég részlElszé!. lo9cÍme'rk6rt

szeméM

Dologi 2q

2/h

Tánoqűs tríqyév| lblhasználásan & szóv€g.s bémut Íá3."
{2 Eúben EÍöÍorrás Támogdást6z.|ö 2ol3 ád'.n 8o0e.t rámogeg nÉilotl Ebböl 56o..ít_ot 2ol&!vbe

]o14 évÍe 24oé.lt'ot elhatárohrnlc

.n'évhén a..h!bilita.ió. gy.ko.|etol(at véze]ó ranáÍok vállaltozÓi diián'és rÜafibfteti dl, tdfizcréséÍo loÍdltolürk

Az uaeo évD.n vegz.ll toDb teveienlÉ.g€( és p'og
:gészségÜnk megörzés celiábrl speciáli mozgá9tÉráplás ÉmagyafoÍlatokál végezÍünk 6 csoponban' 4 lö gy'to._
at!'323aö ranáÍ iránÍé€a msll3al.

smeíétteíegztö e{észségÜgi elöadásoton w$iink Íé3zt KiÍándÜ!ásoh sz€ívsailnk Riszt vsrünt az oÍ32á9os

'ziv 
Egy'aül.t áNt ! áEnként megmd€2.lt spoÍrnapokon' abol számo3 3Po.Égb.n ,ri'Pl.b.lá' !sz..li Énisz' ús2áÉ,

Elyezés€k r éíühk cl'

KEótó Yoí'ló:z6'o rlygrrl'6.áriy wÍ:ló.52 $íomtatyá: 2o15.lx'.í3 íí07'56



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszeriisített beszámolója és közhasznűsági melléklete I PK- l 42

Tárnoqatása pÍoqram elnevezése:
rÓrúéB nélki'l kagotl azolqá|tttá3

Táínogátó megnevézése: )éöré..rÍ spoÍrceflrUrh Krlérrre|l€döén Közhasznú l'|onpÍofit Kít

Támogatás lorlása:

kÖzpoÍtti kÓ|'lséqvetés I
ÖnkoÍmáÍ'yzatikÖltsélvetés !

!
más g6z.|álkodó ts

Támogatás idtilaÍiamá: loa/Lo1_'2 hó

Támoqatási összeg: ZM
- ebból a ÉÍgyévre iutó Öeszeg: 2 ttrlt

_ tá'qvá/ben Íelhacnál tlsszeg:
2 /too

_ táÍgyévb€n ÍobÉsított összeg:
2 /()o

visszatérítendó n vissza nem téítendó B
Tá'qyévboD'.|lt!szná|l ö5sz.9 .ó3zlc!.zésé ioocÍmenkéít

személyi

ooloqi 2 tloo

ZN
T{mog'l& targyévi Í.lhr.znáásán l( sza'v.ges b€mur.ras.':

\ mozgá...rápiás toma vag2é3éné! méglé|.lÖ teíem bizto3iÚ3áía vati 3lük3€. A spoÍtcenrumról béÍeliük
bmalermokél, hed 5 alkalommál.
av€s szinrén a te'embé'leri dai 33o7g.l! m.lyból 2ilooe. tt_or rérirés nélkiili szo|garlatálrófi klPuntq icy 

'2 
égy$illel

'o7..lr 
bÖÍ|.li dii.t lizéaau 

'é5zÜl(Ía 
iE14 árberr.

Az uzlsli évb€í végzelt iobb t vel(.nys.gtx o5 p.ogÍÜnox oémuraaa9a
:gy.sül€diink a sziv' és fi€Íeg.& ÍohaDllllácló|ár végzi, dC báttd é3róré élé?háö a tomá! ha r.nni axa' égésu ségg
kd.kabon,
{ téÍápiá. romát 6 caoponban rcgeel és .loluoln igénybevEhétöl! 4 li' tan& vs.désá.€l.

xrtÜtó tglzló:2.6ío llyoltlld\ány wzió:í2 yomtllyá: 2oí5.o5.13'15.07.!6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-r42

Támogalási píogram elnevezése:
{Áv Í}6 szJA kirít ldLs.

TámooEtó meonevezése:

kÖzponli k('ltségveÉs m

Önkormán}zatikÖltsésvetés !

!
más gazdálkodó D

Támooatás iclóláÍtama: Io14 év

Támoqatási összeg: st8

- ebból a ÉrgÉvre iúó Öiszeg: sta
_ láÍoyévb€n lelhasznát Össz€g| 314

- téÍgyévbén Íolyósrtott 6szeg: slE

Támogatás típusa: viiszatérÍteodó ! visga rem térítendó E

'á'gÉvh€n 'élhasznált 
Össz.g Í&zlét zósé iogcím.nkán!

személyi

Dologi 514

sta
Támo€Elás tárgyévi Í.lha3zná|{5{n.t szöveges bémutátása:

t ít' Éíágiás raí'áÍ vál|alkozÓi diiánat rendezéséíe 
'o'ditolfuk 

a tepoL ös3aagal'

Az uzl€ü €vo€n vcgzeE looo wéxgÍF€gg( ea pÍog
\,rozgíi$érópÉg romár végliina 4aó taná' vézéÉsév€l. 2ol4 évb.n vállel&oÚi dllax tilizeúsaÍc 254fÉ.a-ol loÍdilorrunL

\ 
'€ggél 

és dólulin vagezhelö tomán *ivül, €lö.d&okat Íendézriink a2 egészséqmegőÍzes cáiáöól.

<iÍ'ándullisoka szeÍvezriinlq Íijzőveísenyt Íend'zÜnk $b.

D.br.c.ni szÍv

xltart!ó Úr:ió2.65.0 yoftt t!áÍ'y t .tz ió:5.2 Lyotntatw: 20í5.0{'.13 lí07.66



A kettős könywitelt v€zető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsrígi melléklete I PK-t42

Támoqatási program elnevé2ésé:
\domány m.gán3z.ínóly.Löl
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m
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- láÍgyévb€n lowsÍtott ö9s2eg:
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