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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (nrrívÁr)

A. Befektetetteszközök M8 360

l, lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 448 360

lll. Beíeldetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 186 L764

l. készletek t4o 453

ll. követelések 1 1

lll. Értékpapírok LoL4 1-275

lv. pénzeszközök 31 35

c. Aktív időbeli elhatárolások 31 45

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 665 2 L69

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tóke 777 1 286

l. lnduló tőke/jegyrzett tőke

ll. Tőkeváltozás/eredmény 848 777

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V, Tárgyévi eredmény alaptevékenységból -7L 509

Vl. Tárgyévi erdemény válla|kozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F, Kötelezettségek 7 32

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 32

G. passzív időbeli elhatárolások 887 851

FoRRÁSoK ÖsszEsrru 1 665 2 L69

szervezet neve:

Y A GYÓGYULÁSRA RÁKBETEGEK GYÓR| EGYESÜLETE

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtaüa: 2OL4.05.72 L7 .O4.0t
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK.-I42

Az egyszerűsített éves beszámoló ered mény_ki m utatása (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helwsbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárqyév előző óv előző év
\elyesbítés<

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek
2 4Li 2 86í 2 4í.2 2a6í

. tqgdíj,_ alapítótól kapott
bellzetés Lzc 13í t2e 13t

- támogatások 1,73C 1 53( 1,73Á 1 53(

- adományok
55€ L 20( 55€ t- 2ot

4. Pénzügyi múveletek bevételei 4t 2a 4t 2,

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1-+2+3+4+5) 2 46.7 2 89: 2 46j 2as3

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegú ráfordítások 1 165 1 26'e 1 16t 1,26C

7. Személyi jellegú ráfordítások 1 197 1 o3C LL97 1 o3c

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai 109 5! 1o§ 5§

8. Ertékcsökkenési leírás
'-70

8í t7í 8t

9. Egyéb ráíordítások

10. Pénzüovi műveletek
ráfordításaj-

szervezet neve:

ESÉLY A GYÓGYULÁSRA RÁKBETEGEK GYÓRI EGYESÜLETE

Kitöltő verzió:2.60,0 Nyomtatvány verzió: 1.6
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Nyomtatva: 2OL4.05.L2 t7,04.01
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

esÉly e evóovut-Ásnn nÁxeETEGEK cvóru ecyesülere

Ll

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezerforintban,)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítésé

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

B, Összes ráfordítás
(6+7+8+9+].o+1_]_) 253i 23a4 2 532 23a4

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás elótti eredmény (A-B) -71 50§ -71 509

L2. Ad őtizetési köte lezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
-71 50€ -71 509

1-3. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-1-3)
-71 5o9 -71 5o§

Tájékoztató adatok

A. Központí költségvetési
támogatás 394 394

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támofu atás 52: 33€ 525 338

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alabból nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt' részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szőló ]_996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

t 2l7 LL92 L2a1 t Lgi

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék ] lgen m Nem

Kitö]tő verzi ó : 2.60.0 Nyomtatv ány v erziő:t,6 Nyomtatva: 20L4.B5.U L7.04.0t
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A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

LYAGY GEK G EGYE

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település: YoR

közterület neve: ARGA KATAL|N Közterület jellege:

Ajtó:

1.3 Bejegyzó határozat száma: M. ffi . 
|T| oFm{dtlTl sl,rlól'EE

1.4 NyiIvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffirffi/FTIíiD{-|
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: .zAUppER rnuÁsruÉ

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ámasrarló irodát mükódtEtünk §yörben a Rákócri F.u.lo,sEám alatti bérelt irodábán,ahol §or§társi
ák a hozzánk lardulókát. orv§si ianácaadá§t és gyóqyrornát biztüsiti,lnk iagiaink íÉ§zéíe.

endszeresen szervelünk on osi elóatlásokat íágiáinknak És az érdeklódöknek.
3-ban i§ rrrggszerueztük á-z életmódtábon Sokslópátkán, aminek kőlt§égeit pályázat útián nyertük.

öbb §zabadidö§ pr0gramst i§ §u erveztünk rehabilitációs ielleggel {kirándulás,szinház,hangverseny!
óga logIalkozás}. Drszágos jelerrtöséggel biró koníerenciát §u ervértünk 20t3.@.10.-étr "L}rak és remÉnyek
rákgyógyitásbaR" cimmel, amin több §uázan vettek ré5,7t.

dsEgresen bejárunk á helyi kórház oíIkológiai osztályára, bet§sekkel,orvosgkkal és a növérekkel táfiiuk
kap§§olátot.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: élők
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi cLlV.tV,.2o11.éVi clxxv

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

ó irodát mükődtÉtünk,ami .rapi nyitv,atertás§al mükődik. Koníerenciákat,§rv§si elöadásokát
ós programokal §zenrszünk. Munkánk hosszú távü és köyetlen célja, hogy minéI röbb

ákbetegséggel érintett bet*$ ébból a betegsÉgböl meggyógyulhasson.
édiák íigyelemmel kisérik munkáftkat- igy nagyon sfik emberher sliulrrÁk á.E iní§rmációk.

es

Kitötő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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xfl.f"r,E.Mffi
lru|F,_SlqL,§w-

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

4.7 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasznáás célja

4,3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

koznasznu tevckenvsco eroekeDen
felhasznált vagyon ki mÜtatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vaovon ki mutatása
(mindösszeseÉt

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kamutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatiás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Eszköz vásárIás tza 3€

5.2 Cél szerinti iuttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Rehabilitációs progran 40c 3o0

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Működés és rehebilitciÉ 7- 2a7 ,-a92

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) t73( 1 530

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) 2 t74 1 983

6,1 Tisztség Előző év (L) Tárgyév (2)

Elnöl 51 zl
6.2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

Alelnöl 4! 3]

A. ye?elq ti.sztségviselőknek nyújtott
Junatas osszesen: 10l Ea

szervezet neve:

Y A GYÓGYULÁSRA RÁKBETEGEK GYÓR! EGYESÜLETE

G

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2OL4.05,12 L7.04.01



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

v R eyócyulÁsRa RÁxserecex eyóRt EGvESüLETE

4.3, Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

l(ozhasznu tevekenvseo eroekeDen
felhasznált Vagyon ki mútatása
(összesen)

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon ki mÜtatása
(mindösszesen)

5. Cél szerinti iutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Bérs csepp rehab 43€ 453

5.2 Cél szerinti iuttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti iutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 43{ 453

CéI szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 2 L74 1 983

6.1 Tisztség Előző év (I) íárgyév (2)

pénztáros C

6,2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év {2)

Titkát c

A. Vezető tisztségviselőknek nyúitott
juttatás összesen: c

Kitöltő verzió:2.60,0 Nyomtatvány verzió: 1.6

?

Nyomtatva: 20L4.05.t2 77.04.0L
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A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete l PK-142

szervezet neve:

esÉly l oyóeyulÁsRe RÁxeereoex oyónl eovesülere

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok e ze r for i ntban ")

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 2 467 2 893

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőző rend á k'ezése szeri nti fe l hásználásáról szó l ó
1996. évi CXXV!. törvény alapián átutalt összeg L2L7 tL92

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaibó!, illetve
a Kohézió§ Alapbó! nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] !25l a7o1

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2532 2 3aA

I. Ebből személyi jellegú ráfordíüís t Lgi 1 03(

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. Adózott eredmény -71 50§

L. A szervezet munkájában kózremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző szeméIvek száma
ía közéráekü önköntes tevékénvséqről szőlő
2oos. eu Lxxxvlll. törvénynek fireg-felelően)

E rőfo r r ás e l l átottság m utató i Mutató teljesíése
lgen ,Vem

Ectv. 32. § (4) a) [(B7+B2)/2 > 7.ooa.ooo, - Ft] x n
EcN.32. § (4) b) [K7+K2>=o] tr n
Ectv, 32, § (4) c) Kl7+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=Q,t§] E D

T ár s ad al m i tám og atottság m utató i Mutató teljesíése

ECN, 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q2] x D
EctV. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(H7+H2)>=a,51 ! E
EctV. 32. § (5) c) KL7+L2)/2>= 70 fő] tr B

3

Kitöltó verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtaüa: 2014.05.12 L7 .a4.o1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-t42

Támogatási program elnevezése:
letmódíát or szgn ezése

Támogató megnevezése: 3y6r Megyei J6gú Váro§ orrkormárryzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés 

m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás idótartama: l013. 07. 19-2013, 07.24-i g.

Támogatási összeg: 3o0 ooo

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 3oo 0o0

- tárgyévben íelhasznált összeg: 3oo 0o0

- tárgyévben folyósított összeg:
3oo 0oo

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendó m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 3oo 000

Felhalmozási

osszesen: 3o0 0oo

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

cz Egé§z§Égé§ életmódhoz a morgás és az egészsé§es táplálkozás is hozzá tárt§zik. Ennek tudátábán szérvé^Ztük meg
iletmódtáborunkaí s§k§rópátkán 3o13,o7.1§-töl E4-is. A rábor programjai között sr§répelt ngpi 4 Óra torna, elöadások
rz egészség§§ táplátkÉzásrót és élermódról, a relffxáciöról és a iöga technikákról. ÉrkezÉ§ telies egészében húsmentes
is Bl§ étélekböl l€tt elöáltitua. A kapon támogatást telie9 egészében szállás költ§égeire használtuk íel.

Az uzletl evDen vegzeE TooD teveKenysegeK es programoK Demufafasa
támasradó irgdánk nápi nyitv* tanással müködik. lngyenes gyögyt§rnát birto§itunk emlömütöttsknek. §rvosi és
iorstársi tanácsadás működik irodánkban, valamant orvosi elciadás§k váriák az érdeklődöket. Évente koníeren§!át
izervezünk. Rehabilitáciú§ pr§grámiáinki élBtmódtábgr, kirándulá§ok, müvÉszetterápiás íoglalkozások,
iz i n ház láto pátás, §tb.

szervezet neve:

Y A GYÓGYULÁSRA RÁKBETEGÉK GYÓRI EGYESÜLETE

g

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verziÓ:1.6 N yomtatva: 2oL4,o5.L2 17 .o 4.oL
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-t42

Támogatási program elnevezése:
izámitógép, pr§iel<tor vásárlás

Támogató megnevezése: ;yör Mesyei Jogú Város Onkgrmányrata

Támogatás forrása:

központi költségvetés D
önkorm ányzati költségvetés m

nemzetközi forrás I
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: lo11.07.13-2D11. 12. 15.

Támogatási összeg: 2oo ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 37 773

- tárgyévben íelhasznált összeg: 37 773

tárgyévben folyósított összeg :

D

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben fethasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 37 773

Felhalmozási

osszesen: 17 773

Támogatás tárgyévi felhasznáásának szöveges bemutatása:

\ To83,To84 tárgyi eszkóz 2013-ban elsrámglt értékesökkenése.
:gyesületünk müködÉ,séher sEük§ÉEes számitögépet és prgiektort vásároltunk. Fglyámalo§an sEerveEünk §aakorvosi
!s ismeretíerje§ztó Frográm{)kgt, amikhéz ma már elengedhetellen a korszerü teehnikai e§u közök islenlÉtB,

Az i.izletl evben VegzeE íooD leveKenysegeK es programoK oemuTalasa
l'ámaszadö irodánk napi nyinla tartás9al mükötlik. lngyene§ gyógyt§rnát biut§situnk emlömütöneknek, 0n §Éi És
irrrstársi tanácsadás rrúkö'dak irodánkban, valamint orvosi elöadások várják ar érdeklódöket. Évente koníerenciát
izervezünk. Rehabilitáció§ prográmiaink: életmódtábar, kirándulások, müvé§zÉttÉrápiá§ íoglalkouá§Ok,
iu inháElár§ gatá§ok, §tb.

szervezet neve:

SÉLY A GYÓGYULÁSRA RÁKBETEGEK GYÓRI EGYESÜLETE
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A kettős könywitelt vezető 
"gvéb 

szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhá"sznúsági melléklete I vx-uz

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
Lqú

Támogató megnevezése: \ia,gyar All.am

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

@ U
nemzetközi forrás

más qazdálkodó
!
n

Támogatás idótartama: 1011-3012

Támogatási összeg: 79a 27a

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 798 27a

- tárgyévben íelhasznált összeg: 79827a

- tárgyévben folyósított összeg:
o

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi +I4724

Dologi
3a3 554

Felhalmozási

összesen: 798 278

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

=gyesü!etünktámaszadóirgdátmüködtétGyörbenáRákÓcziFerencu.rosirrleklÖdÖket sorstársi §eEitÖk kÖlremüködésével. Délutáni órákban rendervényekkel, klubfcg]alkozáJokka! és
}lÖátlá§okkal váriuk a.z érdek|ödöket, EgyÉb progr*miáink: Életmód tábor, gyogytorrra, királrd-ulás, szinháa és
rangYersenyek lát§gátá§a, stb.
\u átutált il}Ú-ot egy*sületünk müködési költségeire és rÉlrábilitációs programokrá íorditattuk.

fámaszadóirorlánknap.n]ÍitVatáfiás§almÜködik.lngyene§q'
sorslársi tanácsadás mÜkÖdik irodánkbarr. valamint §n §si elöadások váriák az érdeklödöket, Évente koníerenciát
srerv+zÜnk, Rehebilitációs prográmiáank; életmódtábor, kirándulások, müvészenerápaás íoglalk§zások,
lzánház lát§gatÁs§k, §tb -

u

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.12 L7 .04.02
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási program elnevezése:
{EA-L,N_13-M-0526

Támogató megnevezése: =mberi 
Eróíörrá§ Minis,ztériumá

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: !o13- 03. o1-2014. üu.28.

Támogatási összeg: 4o0 oo0

- ebból a tárgyéVre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg: 394 09o

- tárgyévben folyósított összeg:
|oo ooo

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben íelhasznált ósszeg részletezése jogcímenként

Személyi L67 o94

Dologi 226 996

Felhalmozási

osszesen: 394 090

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

NEA mük6dési támogatáshoz kapcs$lódóan kizárólag áz sgye§ületünk alaptevékenysÉgéhez kapcsolódtr, á
lüködési íeltételBk biztositását érintö költ§égeket számoltuk el,
gye§ületünk ir§dáiá Györben a Flákóczi u.lo.szám alatt találhátó, iü múködik a támasradó irada é9 itt §zerueru ük
rnácsadásainkar é§ ktubísglalkozásainkat is, amit bérÉlünk. lrodá bérleti daiát, teleíonkölr§éget,
rgyóeszkrjröket, könwelési diiat és az ügyelök megbizási diiát sEámoltuk el,

Az uzletl evDen vegzeE ToDB teveKenysegeK es programoK ]remulalasa
támaszadó ir$dánk napi nyit\ra tartás§el müködik, lngyenes gyógytornát biEtositunk emlómútötteknsk. orvo§i és
;orstársi talrácsadás múkótlik irodánkban, valámint orvosi elóadások váriák á2 érdek!ödöket. Évente konfereneiát
izÉníezünk. Rehabilitá§iós programjaink: Élgtmódtábor, kirándulá§ok, müuészenerápiá§ foslalkotásck,
;zi nházláto gatás§k, §tb.

szervezet neve:

Y A GYÓGYULÁSRA RÁKBETEGEK GYÓRI EGYESÜLETE

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6

lL

Nyomtatva: 2OL4.05.a2 L7,04.02


