
A Füredi Szív Egyesület 2018. évi beszámolója

Az  Egyesület  a  civil  szervezetekre  vonatkozó  egyszerűsített  éves  beszámolóját  (mérleg,
eredménykimutatás),  kiegészítő  mellékletét,  valamint  közhasznúsági  mellékletét  elkészítette.  Az
Országos Bírósági Hivatal részére elektronikus úton beküldésre kerülő beszámolót mellékeljük.

Az  Egyesület  2018.  évben  kizárólag  közhasznú  tevékenységből  szerzett  bevételt  ill.  közhasznú
tevékenysége kapcsán merültek fel költségei és ráfordításai.

Az Egyesület a közhasznú jogálláshoz szükséges mutatókat teljesítette 2018. évben, így besorolása
2019-ben is  közhasznú.  A három erőforrás  ellátottsági  mutató  közül  egyet,  a  három társadalmi
támogatottsági  mutató közül szintén egyet teljesített.

Az Egyesület vagyona jelentősen emelkedett. Tárgyi eszközként a Szerencsejáték Service Nonprofit
Kft. támogatásából beszerzett pingpong asztal került kimutatásra, melyek nettó értéke 116 ezer Ft.
Követelésként szerepel 1 ezer Ft személyi jövedelemadó túlfizetés magáncélú telefonhasználat után.
Pénzeszközként a bankszámla 584 ezer Ft-os és a pénztár 2 ezer Ft-os összege került kimutatásra,
amely az elmúlt évhez képest növekedett (2017. év 448 ezer Ft, 2018. év 586 ezer Ft). Az eddigi
működés során felhalmozott eredménye 556 ezer Ft, ebből a 2018. évi közhasznú eredmény  114
ezer  Ft.  Kötelezettségként  került  kimutatásra  1  ezer  Ft  egészségügyi  hozzájárulás  magáncélú
telefonhasználat  után.   A kötelezettség a beszámoló elkészítéséig pénzügyileg rendezésre került.
Passzív időbeli elhatárolásként a 2018. évben fel nem használt szja 1% felajánlás (30 ezer Ft) és a
Szerencsejáték Service Nonporfit Kft. tárgyi eszközre jutó támogatása  (116 ezer Ft) szerepel. Ez
utóbbi tétel az eszköz értékcsökkenésének elszámolásával megegyező mértékben csökken.

A közhasznú tevékenység bevétele jelentősen nőtt az elmúlt évhez képest (összes bevétel 2017. év
1.301 ezer Ft,  2018. év 2.099 ezer  Ft).  Ennek oka az eszközbeszerzésre kapott  891 ezer Ft-ost
támogatás volt.
A közhasznú tevékenység költségei is növekedtek 2017. évhez viszonyítva (1.450 ezer Ft ill. 1.985
ezer Ft).

Cél szerinti juttatásként a „Mozdulj az egészségedért” egészségnap kiadásai merültek fel 134 ezer
Ft értékben.

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

Az  Egyesület  2018.  évben  központi  költségvetési  támogatásként  a  személyi  jövedelemadó  1%
felajánlásban  részesült.  A támogatás  összege  29.523  Ft  volt,  amely  2018.  évben  nem  került
felhasználásra.
Balatonfüred  Város  Önkormányzata  100.000  Ft  működési  költség  támogatásban  részesítette  az
Egyesületet,  amely  könyvelési  díjra,  festéktoner  beszerzésre,  telefonköltségre,  inhalátor  és
stimulátor vásárlásra került felhasználásra. 
A helyi  önkormányzat  a  „Mozdulj  az  egészségedért”  egészségnap  programját  100.000  Ft-tal
támogatta (ételbemutató, gyógytorna bemutató, előadói díj, virágdekoráció, molinó).
A Szerencsejáték  Service  Nonporfit  Kft.  890.800 Ft-tal  támogatásából  pingpong asztalt,  fittball
labdákat,  pumpát,  tornaszőnyegeket,  vízi  úszótáblákat,  nordic  walking  botokat  vásárolt  az
Egyesület.
Az támogatások elszámolása megtörtént.
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