
kettős könywitelt vezető egyéb szelv_ezet eg_yszer
éves bészámolója és közhasznúsági melléklet

A szeívezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

őri Törvé

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre ketül)

szervezet l Jogi személy szervezeti egység íóbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható , mezők.)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

r-*_T
családinév

lvánkovicsné

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje: F],I6Fl-m-EE

Elsó utónév További utónevek

Neve:

sély a lásra Ráktretegelt Györi Egyesülere

Nyilvántaftási szám: ffi -ffi Tárgyév: rfiFrgl
ldőszakterjedelme: eoész év ffi töredék év! EEEE_EE_nE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

0 0 0 I 9 7 7

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.05.20 09.09.23
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója ós közhasznúsági melléklet l px_oo,

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

ldőszakterjedelme: eoész év fi| töredékév! ffiEE_EE-EE EaEE_EE_EE
időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szeruezeti egység {szermazlatott jogi személy}
m
n

08

szervezet neve:

sély a Gydgyulásra Rákbetegek Győri Egyesiileie

Szervezet székhelye:

|rányítószám: EEEE
közterület neve:

Házszám:

Katalin
Közterületielleoe: T_-]

|urca I

n Ajtó:l-]F----l Lépcsőhaz: t-__l Emelet:

lrányílószám: IIII
közterület neve:

Házszám,.

Közterület jellege:

t-l
Nyi|vántartási szám:

(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi szeméU szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma) m ffi .FT6I,Io l-rl 5l i Fl 9 l rI!íUEE

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: EEEEEEEE-E_EE
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőiének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Győr EEEE-EE-EE

FÁÉLYAGYócwtÁsm
nÁr<nrrrrnx Gyóru r§yp§ür,nrn

9028 Gy&. Varga Katalin u ldc.
Aőszám: 18538ó72-1{8- 
0T?: ll737ffi7-2ü057%

Jogi személy szeívezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny,v,:1.3 A nyomtatvány papíí alapon ném küldhető bel Nyomtawa: 20,t 9,05.20 09.09.23
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_olz

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

sély a d Gy§ri Egyesűlete

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK (AKTívÁK)

A, Beíektetetteszközök 360 360

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök 360 360

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 322a 3 810

l. készletek 467 496

ll. követelések L48

lll, Értékpapírok

lv. pénzeszközök 276L 3 166

c, Aktív időbeli elhatárolások 13 LL

ESZKÓZÓK ÖSSZESEN 3 601 4LaL

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D, Saját tőke 2770 3 561

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

ll. T őkeváltazás/eredmény !759 277o

lll- Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaptevékenvséoből
ftöZhasznú tevékénységből) 1 011 791

Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezefiségek 23o z
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 230 2

G. passzív időbeli elhatárolások 601 618

FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 60t 4 181

Ny.v,:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 201 9,0§.20 09,09.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

l

éves beszámolója és közhasznúsági mellóklet l pw_llz

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

sély a Gyógyulásra Rákbetegek Gy6ri E§ye§[ilelÉ

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbííése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált sa|át teljesítmények
értéke

3, Egyéb bevételek 3 901 4 2o4 3 901 4 2o4

ebből:

- tagdíj LM a7a tM L7a

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 3 131 3 453 3 131 3 453

ebből; adományok 2725 32oL 2725 320L

4. Pénzüqvi műveletek
bevételei--

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 3 901 42o4 3 901 4204

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5, Anyagjellegű ráíordítások t24l 1 549 t24I 1 549

6. Személyi jellegű ráford ítások 1 639 1 864 1 639 1 864

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai 26t 322 261- 322

7. Értékcsökkenési leírás 6 6

B. Egyéb ráfordítások

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 4 4

B. összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 2 890 3 4t3 2890 3 4L3

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 1 011 791 1 011 79t

10, Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) toLL 79L 1 011 791

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhet6 bel Nyomtatva: 20 í 9,05.20 09.09,24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_+lz

2018. év

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

sély a Gyógyulásra Rákbetegek Gyóra Egyesúlete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer torintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző éV
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B, Helvi önkormánvzati
köhséóvetési támo"gatás 400 250 400 250

ebből:
- normatív támogatás

C, Az Euróoai Unió strukturális
alaniaiból. ílletve a kohéziós
Alariból nirijtott támogatás

D. Az Eurónai Unió költséo-
vetéséből Üagy más államt-ól,
nemzetkózi szervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt' részének az
addzó rendelkezése szerinti íel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
összeg

626 573 626 573

F, Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok 2725 3 201 2725 3 201

Könywizsgálői záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua. ! lgen m Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2019.05.20 09.09.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pr_aaz

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Önkormányzata támogatás 400 25a

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Központi költségvetés sila Lú/o 626 573

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Béres csepp rehab. 467 495

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 1 493 1 318

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) t493 1 606

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
( Adatok e ze r f o i ntban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (l) Tárgyév (2)

Elnök 197 u
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

Alelnök 45 57

A. y ezető tisztséoviselőknek nvúitott
j uttatiás (mi ndÖsszesen) : 26L L67

sély a Gyógyulásra RákbetÉgek Györi E§ye§ülerB

Ny.v,:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel Nyoíntatva: 201 9,0 5.20 09,09.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_++z

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év íárgyév

D-Vitamin rágótabletta, Kalcium pezsgőtabletta 288

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 288

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 1- 493 1 606

5. Cél szerinti iutattások kimutatása (Adatok ezer f orintban,)

6. Vezető tisztségviselóknek nyújtott iufiatás

6.1 Tísztség Előző év (l) íárgyév (2)

Titkár 13 50

6,2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

pénztáros 6 6

A. Y ezető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatas (mindösszesen): 26L L67

sély a Gyógyul ásra Rákbetegek Gyfi ri E gyesülete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír aíapon nem küldhető bel Nyomtatva : 2019.o5.20 09.09.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet, I pR_442

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7, Közhasznú iogállás megállapításához szü kséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Élőző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 3 901 4204

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
ád ózó ren d ó közése szeri nti f e! hásznáI ás ár ől szől6
1996. évi CXXVI. törvény alauán átutalt összeg 626 573

D. Közszol gáliatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogatás

G, Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)J 3275 3 631

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 890 3 413

!. Ebből személyi jellegű ráfordítás 1 639 1 864

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 1"otl 79l'

L. A szervezet munkáiában kózreműködő kőzérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző személvek száma
ía közéritekü önköntes tevékénvséorő1 szóló
)oos. evi Lxxxvlll. töruénynek íneglelelően)

6 5

E rőfor r ás e l l átotts ág m utató i Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 7.000,000, - Ft] E n
EcN.32. § (4) b) [K7+K2>=0] m !
Ecu, 32. § (4) c) Kl1+l2-A7-A2y(H7+H2)>=Q,t§] x n

T ár s ad al m i tám o g atotts ág m utatói Mutató teljesíése

EctV, 32, § (5.) a) [(Cl+C2y(Gl+G2) >=0,02] a I
Ectv. 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 n E
ECtv. 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] n x

sély a Gyógyglásra Rálúete§ek Gy§ri Egyesülete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.05.20 09.09.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_uz

2018. év

Szeívezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Győr Megyei Jogri Város Önkormányzata

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés m

nnemzetközi forrás

más gazdálkodó n
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 250 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 250 000

- tárgyéVben íolyósított összeg: 250 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 250 000

Felhalmozási

Osszesen: 250 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

enabilitáGió§ É|Étnlódtábort szervezíüllk Gy§maendr§don 2§lB.08,11-tó 2&17.Ü8.17-ig,
gészséges életmódhoz a ntozgáso az egészséges tápláltGzás a stré§sz oldá§ is h§Zzáíartozik.
zek jegyÉlren aajl§tt táboruntc És a kapon tálnogatást telie§ egeszélren szállásra f§rdít§ttuk. Na§y§E] foírlo§nak
rtiuk , h§§]/ a lreteg tdszakadr§n egy hétre családi lÉrnyezetb§l e§ saját nagával 

'§glallffizzon. 
Me§ismerie nrií tud

egészsÉge érdekélren eu zel i§ el6segíwe §yógyulását.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

ántaszacló irodát nrükódteNnk napi ílyitva tanással. oruosi és sorslársi tanácsadás ntűködik i valafirint
él6Bdá§ük várják BZ érdeklödöket, ln§yenes gyógyt*rnát tjizt§§ítuBk ent!6mfrtöítetfiek, Rehabalitá§iós
nriaink: életmórtráDor, kirándu|ások ,jóga logl*lkozásofi §zínházlálog*tásolt és Nordic Wall*ing edzÉsetr.

Úrrk a rákheregség megelözése illeíve a betÉ§ek gyógyulásánale és rebabilitációiának segítése

sély a a Rátcbetegek Györi Esyesülete

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2019.0 5,20 09,09.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_q+z

2018. év

Szeívezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: szia toó

Támogató megnevezése: Magyar Ál!am

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
Dnemzetközi íorrás

más gazdálkodó l
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 573 415

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 573 4t5

- tárgyévben íelhasznált összeg: 573 4L5

- tárgyéVben folyósított összeg: 573 415

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő m
T árgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenkéntl

Személyi

Dologi 573 415

Felhalmozási

osszesen: 573 4L5

Támogatás táígyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

§ye§úletün,{ t"riászaoó ir§dát filü}tödtet §yürt]en a Rákóczi Ferenc u,10 szánt álan. ltt 
'ogail,i§k 

t]Étestár§ainkat

§tb. AZ áí§t§lt 19&-ot ffiúködési És célszerin$ tevÉkenységre t€ptHk és arra is l§rditottuk

hozzátartozóit s§rstársi §e§ít6k lúzrÉfil§kötlésÉvel. Bélutáni órákban rendezvényeld(el, t{lubío§lalkozá§Dldml é§
ásokkal várjuk az érdekl§dsket. RBhabilitációs proglanliainlc lciránduláselr,iÓ§a fo§lalkozások, kulruráliS

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ántaseadó ir0dát müködtetüfik napi nyitva tanással. orvosi és sorstársi tanácsaclás mfrkódik aíOdánl$an valanlitlt
§l élöadá§Ok váriák az Érdeldödóket ln§yBne§ gyógytorrrát üiztosftUnk elnldlrlfrtóneknBk, RehalrilitáciÓ§

nk: életmódtátror. kirándulások ,ió§a tü§lalkozásolq §!ínháZlátogatások És Nordic WalHns edu é§ek.
unk a rákbetegség megelözése illeüe a betÉsek §yósyulá§ának és rehabilitáeióiáttak segÍtése

sély a ásra Ráklretegek Györi Egyesülete

Ny.v,:1.3 A nyomtatvány paplr alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2019.05,20 09.09.25



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pw_oo,

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatasi program elnevezése: Ed.Haas Hungaria Élelmiszeripari Kft

Támogató megnevezése:

Támogatás torrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi íorrás n
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: s72929

ebből a tárgyévre jutó összeg: s72 929

- tárgyévben íelhasznált összeg: 972929

- tárgyévben íolyósított összeg: 972929

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

Személyi 287 928

Dologi 685 000

Felhalmozási

összesen: 972s28

Támogatás tár gy évi fel használásának szöveges bem utatása:

§yesuletünk tá,na§zadó irorlát nlúködtet Gy§rben a Rákóezi Ferenc u.10 szánt alan. lü lp§adiuk bete§társainl€t é§
iok hazzátartozóit sorstár§i segít6t( l<özrefilüt(ödésével, Délutáni órákban rendezvényelil(el, HuDfo§lalkozá§okkal és
6ádá§okkal várjuk az érdekl6dóket. A kap§§ tBrntékeket É§jainknak és a rákbetegséggel Érinlett érdekl6d6lfiek
osztOnrrk,

fiutalt összeget rnűkódési és rehabilitáció§ }tőlt§é§Blffe kaptuk és arra i§ fordítomuk.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

gyesútettink támaszadó irodát nr§kódtet Gyorben a Rákóczi Ferenc u.10 szám alatt. ltt íogadiHl( tJste§társain}(at é§
hozzátgrtozóií §or§tár§i segítött közremiikódésévei. Délutáni órálüan rendezvátyet*(el, kll,lrf§§lalkszá§§ld{al é§

vár,iult az Érdekt6dfrket. A lffipDtt ler,lrÉkeket tagjainknak és a rátctretegségget érinteft érdekl§dök§ek
tottul(.

árutalt ó§sze§et nlükódési é§ rehabilitáció§ kólt§é§ekre kaptuk és arra is fordít§ttük,

sély a Gyógyulásra Ráklretegek Györi Egyesülere

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány paplr alapon nem küldhetó bel Nyomtátva: 2019.05,20 09,09.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves bészámolója és közhasznúsági melléklet l px_lur.

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

sély a Gyógyulásra Rákbetegek Györi Egyesülete

Támogatasi program elnevezése: Béres csepp extra

Támogató megnevezése Béres Alapítvány

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés n
nemzetközi íorrás I
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 495 360

ebből a tárgyévre jutó összeg: 495 360

- tárgyévben íelhasznált összeg: 495 360

- tárgyéVben folyósított összeg:

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

Személyi 495 360

Dologi

Felhalmozási

összesen: 495 360

Támo gatás tár gy évi f el hasz nálásának szöve ges bem utatása:

letu,l,( táüla§zádó irodát nrfrkódlet §yörben a Rákóczi Ferenc u,10 szfutt alan. ltt logadjuk tretegrársainkat És
h§zzátartozóit §or§társi segítók kózremükötlésével. Délutáni óráltban rendezvényelflGl, ldubí§glallrozásptdtal És

várjuk al érdetd§döket. A k§pott ternrékeket tagjainlmak és a ráklretegséggel Érintett érdeid6dóknek

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ffitetúnknapinyitvaténás§Él.orvosiéssorstársitanácsadásmükÓdikirodánlriranvalaminI
$i élöa{tás§k várjált aZ érdet{§d6ker. lngyene§ gyógytornát bizta§Ítunk emlömütaftekn*l(. RenabiIitáciÓ§
ramjaink: Élettnódtábor, leirándutások ,ió§a fo§lalkozások, színházlátogatásolt és Nordic Walkifi§
sex,üétunlc a ráklretegség megelözése illeffe a hetggek gyógyulásátak é§ rehat]alitációjának segítése

Ny,v.:1.3 A nyomtawány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.05.20 09.09.25



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eg;szerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_+lz

2018. év

Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Metlife Europe svcs LTD

Támogatás forrása:

központi költsé9vetés n
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 62o42

- ebből atárgyévre jutó összeg: 62o42

- tárgyévben íelhasznált összeg: 62o42

- tárgyévben íolyósított összeg: 62o42

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 5204z

Felhalmozási

összesen: 62 o42

Támogatás tár gy évi fel hasz nálásának szöveges bem utatása:

§ye§ulétün,{ iámaszadó irodár nlükodtet syórben a Rákóczi Ferenc u,lB szám alatt. ltt fo,9adjuk l]etestár§ainkat é5
ák hozzátartozóit sorstár§i sesftök t{ózrenlültödésÉvel, Délutáni óráleban rendezvényeld(e!, kluDío§lalkozásoktml és
Rt ásoldÉl várjuk er érdeld§d§ket
átutah ós§zB§ét nriiködési és rehabi|iuíció§ költ§égelüe l€ptuk És arra i§ fordítottuk,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

irodft müködtel Gyorl]en a Ferenc u.10 száttt alatt, ltt íogadiuk betestár§ai§ktt é§
ok horzátafiozóit sorstársi segítok kóZrefiüködÉsével. Délutáni Éráld]an renclezvényekkel, kl§bíóglállmeásoldffi! és
6adásokkal várjule aZ érdeldöctoket

álutalr össaeget nrüködési és rehabilitáBiós t(öttségekre l(apíuk És arra i§ fDrdíronuk,

sély a Gyógyulásra Rákbete§ek G]/öri Egyesülete

Ny,v,:'t.3 lA nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva : 201 9.05.20 09.09.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px'u
2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

sély a Gyógyulásra Rákbetegek Györi Egyesülete

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Győri Nemzetközi lpari Park Kft

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés n

!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 000

- tárgyévben íelhasznált összeg: 50 000

- tárgyéVben folyósított összeg: 50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 50 000

Felhalmozási

összesen: 50 000

Támogatás ár gy évi íel hasz nálásának szöveges bem utatása:

§yÉsú|ettinl( lántaszadó irodát mill(ödtel Gy6rben a Rákóczi Feíenc u.10 száttt alatt. ltt 
'§gadjuk 

betegtársainlcat és
iár nozzátartozóit sorstár§i sÉgít0k kozremükódésévet, Délutáni órálúan rendezvényekkel, ld§bí§slalkoeá§§klml É§
6adá§§l$€l váriuk az érdelclödöket

átutalt ú§§Ze§et nrülcódési é§ rshalrilitációs t(ölrségÉkre lraptuk és arra i5lürdít§ttuk,

Az üz|eti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

adó irodát l}rül(ódteilnk n,api nyitya tanássai. srvosi és sorstársi tanácsadás nlükóelik irs§ánkban valantint
rsi él6adásolr várjált az érdeklótlöt{et. lngyBllss gyógytornát biztosítunk emlömútófieknel(. Rehat]ilatáBiós

§r§,fitjainH élernlódtábor, kiránduIások ,jó§a fo§lalkozá§otr" szífiházlátogatásoi< és N§rdi§ Walking
éseküélunk a ráktretegség megelözése illetv* a t}etBgek gyógyulásánat( é§ réhahiliíációiának segítése

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetö bel Nyomtatva: 2019.05.20 09,09.25



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pw_np

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

sély a Gyógytllásra Rikbetegek Gy§rí Egye§ülete

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Pannon-YízZrl.

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés n
nemzetközi íorrás I
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben íelhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben íolyósított összeg: 100 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 100 000

Felhalmozási

összesen: 100 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

gyesúlétünk tántaszadó irodát müködtet §y§rben a Rákóczi Felenc u.ls szánr alatt" lít í§§adiut( bstÉstár§aifikat é§
zok h§zzátartozóit sorstársi segít6it köErÉmükódésÉvel. Délutáni órákban rendezvényekkel, klübíO§lalkozásotckal És
öadá§sld€l várjuk aZ érdekl6döke!
l át$talt ö§sze§et nrükö,dési és rEhabilitá§iós költségekre kapruk és arra i§ tordított§k.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

rszadó irodát mükcidtetúnk napi ílyitva tartás§al. orvo§i és sorstársi tanác§adá§ $lfrkódik irodánkban vala§lint
§i él§adá§§k váriák az érdeldödokeí" lngyene§ gyógytornát bizt§sítunk eml6mütótíeknetc RehabiliiáciÓ§
ranrjai§lfi életntódtáhor, }rirándulásot(.ióga fo§lalkozásoh színházl&o§atások és §ordic Walkin§

zések,Célunk a ráktretegsÉg megelözése illetve a bet8§et( gyógyulásának é§ reh,abilitációiánil( segítése

Ny.v.:i.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9,05,20 09.09.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pw_++z

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés m

nnemzetközi íorrás

más gazdálkodó n
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 100 000

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

Személyi

Dologi 100 000

Felhalmozási

osszesen: 100 000

Támogatás tár gy évi fel hasz nálásának szöveges bem utatása:

az egészségért a ntellrák ellerrlhí§sétát és az azt kóvetö konrerÉnciát §zervéztúirrk,
dséta ideje é5 indulási helye:2018. otrtóher 5. péíltek 1430 óra Gy6r, Kos§Uth bíd révfalu§i oldala.
programhoz csatlakozó lako§Ok lfiemelked§ országos és helyi kózéleti szentélyiségekvezetésév§!, az ö§§zefogá§í

botizáIva kóZósen fts&átrunk a rózsaszínbe öItöztBteü hídon, A prográtn ltonlerenciával f§iytatódott H§lel
níerenciáhan. A támogatásl a rellciezyény szervezésére kaptuk és arra i§ íordííottuli

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

áma§zadó irodát mükódtetúnk napa nyitva tartá§§al. orvosi és sorstársi tanác§adá§ nlükódik irodánkbafi valenlint
i é!öadá§ol(váriált f,z Érdeklödóket. lngyentss gyógytornát biEtosífunk emi§mst{iítel(rlek. Rshabilitáció§
antjainlc életnlódtábor, leirándulásolr ,ióga to§lalk§zásotc, színház}árogatásolt és t*ordic Watkins
;ek"üélunk a rákbetegsÉg mege!özése illEtvB a betesek gyógyutásának és rehalriliíációjának segítÉse

sé|y a Gyógyulásra etegek G:fÉri E§yesü'ete

Ny.v,:1,3 A nyomtatvány paplr alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 201 9,05,20 09.09,25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pw_uz

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése :

Támogató megnevezése: Provid Script BT.

Támogatás forrása:

központi költsé9vetés !
önkormányzati költségvetés !

Dnemzetközi forrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: ].51200

- ebből a tárgyévre jutó összeg: L5t2oo

- tárgyévben íelhasznált összeg: L5120o

- tárgyévben Íolyósított összeg; 151 200

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben íelhasznált összeg részlelezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 151 200

Felhalmozási

összesen: 151 200

Támogatás árgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

gyesutetunriánraszadó ir§dát nlülrodtet Györben a Rákóczi Ferenc u"10 szánt alafi. ln l§§adiut( betegtár§ainkat és
iit trozzátartozóit sorstársi sesít§k közrentükódésével. f,lélutáni órákban rendezvényeld€l, klubloslalkozásolclral és
öadá§okkal várjuk ar érdeldöd6ket

átutati össze§et nrükódési é§ rehabilitációs l(oltségel$e kapruk és arra i§ í§rdítonu}i

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

ámaszadó irodát nlüBódtetünk napa nyatva taná§§al" orvosi és tanácsadás m ükórtik iradánkban rlaláfilint
élöadá§okváriá!t aZ érdBkIódóket. lng!íenes gyógytornát biz{osítunk emlömütótteknek. Rehabilitációs

gramiainlc életnlódtáh§r, kirándulások ,jóga lo§lalk§zás§k, §zínházlátogatásolt és Nordic Walkin§
éser"cétunr a ráktretegség megelözése illetve a belBgek §yá§yulásának és rehalrilitáÉióiának segítés*

sély a Gyógyulásra Györi EgyB§íilete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 20í9.05,20 09,09.25



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_a,n

2018. év

Szeívezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése ;

Támogató megnevezése: Sped Depo Kft

Támogatás forrása:

központi költségvetés l
önkormányzati költségvetés n

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg; 200 000

- tárgyévben íelhasznált összeg: 200 000

- tárgyévben folyósított összeg: 200 000

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

Személyi

Dologi 200 000

Felhalmozási

összesen: 200 000

Tám ogatás táí gy évi f el használásának szöveges bem utatása:

§yB§ületüfit{ támaszadó irodát tnül(Ódt8t Györben a Rákóczi Ferenc u,10 száttt alatt. ltt ío§adiuk l}gt§stár§aint(at é§
hozzátanozóit §Orstársi se§ítök kózrem6kódésével, Délutáni óráklran rendezvényekBel, ldubí§§lalkozá§olil{al és
§okkal viirjuk az érdeklöd§ket

átuta}r ö§§ze§er nr§kódési é§ rehabilítációs költségekre kapuk És arra i§ íordÍtonuk.

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

aseadó irodát müködtelünk napi §yitva taná§§al. orYosi és sorstársi mükódik ifodánkbfi§ val e§li11!
élóadássk várják aZ érdetdödöket, ln§ysnes gyógpornát bizt§§Ítunk emlömfimffeknek, Rehabilitáció§

nk: Életnródtáhor, kirándu!ások ,jó§a l*§lalkozáso}q színházlátogarások És Nordic Walldng
Céluttlt a rákbetegség ntegelözése illetve a betegek gyógyrrlásánat< és rehabilirációiának segítése

sély a Gyógyulásra Rál$etégek Gy6ri Egyesiilete

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetö be! Nyomtatva: 201 9.05.20 09,09.25



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pn_oo,

2018. év

Szeívezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Aldi Mo.Bt.

Támogatás forrása:

központi költsógvetés !
önkormányzati költségvetés n

nnemzetközi forrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 100 000

- ebből alárgyévrejutó összeg: 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 100 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogeímenként:

Személyi

Dologi x00 000

Felhalmozási

osszesen: 10o 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

gyBBúletünt{ tán}a§zad§ irodát nlúlrödt§t Györben a Rákóczi Ferenc u.lB szám alatt, |tt logadi§k lret*gtársainkat és
lok hazzátaltozóit sorstársi sesítök kózremükódésével. Déluriirli órákban retrdezváryekkel. kluhfs§lalknzá§§}il<al és
öadá§okt€l váriuk az érdeR6döket

át§talt ö§sze§ff !tl$t(ödé§i É§ rehabililáciÉ§ t(ölt§égBkre kaptuk és arra i§ l§rdítonuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

adó irqdát nlfrkóflteftnk napi nyitva taná§§ál. orvosi mükótlik vala§lint
rvosi élöadásolc váriák az érdeklörlöl(Ét. lngyenes gyógytornát biztosítunk emlölnütötteknek, Rghabilitációs
ro§ránliaink: é|étrfiódtáhor, tciránclulé§ok ,lóga fo§lall(ozá§oli §zínniizlátogatdsok és Nordic Wa|}dng
zéset{.Célunk * rákbetegség ntegelözése i|leüe á bete§ek gyÓgyulásának é§ rehabilitációjának segítése

a Gyógyulásra Rákbetegek Györi Eg]íe§iilere

Ny,v,l1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2019.05.20 09.09.25
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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
i

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_qaz

2018. év

Szeívezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

a Gyógyttlásra Ráklretegek Gy6ri E§ye§ülete

csatolt mellékletek

PK-442 - 0 1 Könywiz sg ólói j elenté s

P K-442-02 Szöv e g es b e sz ómoló

PK-U2-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva: n
Eredetivel rendelkezík: !
Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: n
Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: l

MeIIékIet csatolval I
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolva: m
Ereiletivelrendelkezik: m

Melléklet csatolva: n
Eredetívelrendelkezík: n

PK-U2-04 Jelenléti ív

P K- 442-0 5 Me ghatalmazó s

PK-442-06 Egyéb

Ny.v.:í.3 A nyomtafuány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9.05.20 09,09.25


