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201,7. év
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bíróságA szervezetet nyilv ántart

!d szak terjedetme:

Szervezet székhetye:
lrányítoszám: EErr

Jogi szemé!y szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: !!D!

Tárgyév:

Eltrtregész u" X toredék u"! EtrHB;r.H";"trtr Errr-rE-Er
id szak véoe

Település:

székhelye:
Település:

ozterület jellege: r--l

ozterület jellege:

l l AitóIl

ffi-m_trNyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység eseíélren..''Anyaszervezet'')

Bejegyz határozatszáma:
(Jo a i s z e m é lv s7 e rve ze,ti_ e g ysé g esefében_.Jogi személlié nyitvánító hátározat,.iÁu)

Szervezet / Jogi szeméty szervezeti egység

Szervezet / Jooi p^19^Tetv szervezeti egységképvise| jéneÉ neve:

Képvisel a!áírása:

Keltezés:

Nyíregyháza

ftr tr! . l-rl ol rFFTl /lT1,I, r,] /Efj

1ll8ll7 ll9 ll r llo ll r ll r -E-EE

,. *i

: |l

0lolololzlzlt

adószáma:

Válassza ki, hogy a beszámoló (és r..i, melyikre vonatkozik!

b, Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi szeméty)

szervezet
'-|11"í 8 5l L, eü elli': F"lap itvá_rr.u,
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
rvosí Segéíy Alapítttárry

Elz év Elz év
helyesbítése

lv, pénzeszkóz k

c. Aktív id beli elhatárolások
EszKözöK összrserv
poRRÁsoK (pAsszívnx;
D. Saját t ke

l, lnduló t ke/jegyzett t ke

ll. T keváItozásleredmény

lll. Lekotott tartalék

lv, Értékelési tartalék

V l4lgyÉyl_ergPm9,nV alaptevé_kenységb l(Kozhasznu tevékenységb l)

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l
E. Céltartalékok

F. Kotelezettségek

l. Hátrasorolt kotelezettségek

l l. Hosszrj lejáratri kötelezettségek

l ll. Rovid lejáratri kotelezettségek

G. passzív id beli elhatárolások
roRRÁsox öSszrsext

Az egyszeríisített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

EszKözöK (AKTívÁK)

A. Befektetett eszkozok

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkozok

lll. Befektetett pénzügyi eszkozok
B, Forgóeszkóz k

l. készletek

ll. kovetelések

lll. Értékpapírok
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Szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:
ívos,[ egé y A.íapít,rány

Alaptevékenység Y áll alkozás i tevé ke n ys é g

elz év
helyesbítése elz év

helyesbítése elz év
helyesbítése

- tánlogatások

ebb l: adományok

!. P 9n4ü.gyi m Liveletek
DeVetelel

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebb l: kozhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegrí ráfordítások

6. Személyi jellegúí ráfordítások

B. Egyéb ráfordítások

9, _Pénzügyi m veletek
raíord ltasal

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+B+9)

eF_b l._k zhaszn tevékenység
ráfordításai

C.. Adózás el tti eredmény
(A-B)

1,0. Ad íizetési kotelezettség

Az egYszer sített éves beszámoló ered-enffi
(Adatok ezer forintban.)

Osszesen

-. Etlékesítés nettó árbevétele

; ná,|!ur', 
saját telj esítm ények

3. Egyéb bevételek

e cbcjl

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

ebb l: vezetó tisztségvisel kjuttatásai

-'i 7. Ertékcsokkenési leírás

Kit lt verzió:2.B4.0 Nyomtatvááy verzió.2.Z Nyomtatva : 2OL8.05.29 L7 .22.49
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A kett s kiinywitelt vezet egyéb szervezet egyszeríísített 
l

éves beszámolója és kiiihasznusági met-lilklete I

2017. év 
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Ktzárolag papír alapon bektildhetcj beadvány
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Orvas i S el3É[y e[ apítv,ány

Az egyszer sített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység V állalkozás i tevé ke nys é g

elzévItárgyév
helyesbítése 

I

D. Az Európai Unió koltséo-
vetéséb l vagy más államíól,
n e mzetkozi szervezettcjl
származó támogatás

F. Kozszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Tá ékoztató adatok

-. Központi koltségvetési
iamogatas

- normatív támogatás

3. Helyi onkormányzati
koltsé gvetési támogatás

ebb l:
- ttormatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós

1 Alapból nyujtott támogatás

E. A személvi iovedelemadó
meq h atár ozott r észének az
ad z rendelkezése szerinti fel-
használásáról sz ] 1_996, évi
CXXV|.torvény alapján átutalt
oSSZeg

Kci nywizs g ál ói zár adék
Az adatok konywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem
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2- TárgYévben végzett alapcél szerinti és kcjzhaszn tevékenységek bemutatása
a'}apitvál"lvaftp''É1ookiratábanfo.ga{takrlak'n.te6terern*n

airolcs-Szatrtrár-tsergg fneg}rélretr é[ orrrosok és trozzátantozóik nészére.-g tlrnk airyugdf}as.álY'aFcezti u if [*tvetá6r;rélraes,á[ orttárryfr,arr év . va!arl.ím orlÉr!!rájtlkorr kíwtiI nászoru[ó orv,osolt
l etl,t,l i tltiség Ér ek tám ogatása"

3. kcizhasznri tevékenységek bem utatása (tevékenységen ként)

A kett s kiinywitelt v_ezetíí_egyéb szervezet egyszeríísitett
éves beszámolója és kti7hasznrisági met'íÉt<tete

2OL7. év
Kízár lag papír alapon bektildhetcí beadvány

PK-342P

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1-.1 Név: Szervezet

rvasí SegÉty Atap,ítválly

]-.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám: EEEE Település:

Emelet:

kozterület neve:

Házszám: Lépcs ház:

1.2 Székhe!y: Jogi személy szervezeti egység

kozterület

Kozterület jellege:

jellege:

Ajtó:

Ajtó:

lrányítószám: IIm Település:

közterület neve:

J-.3 Bejegyz IJogi személlyé nyilvánító határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet lJogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet lJogi személy szervezeti egységképvise| jének neve:

m .EE.lrl o1,1zlrTl EFEE / Enffi-m-ffi
EEEEEEEE-E-EE

Dr. Agoston Sándor

Nyíregyháza

1-.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Kijzhaszn tevékenység megnevezése:

3.2 Ki5zhaszn tevékenységhez kapcsolódó
Az eqészsé i dolqozók szociális sa

kcizfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv. 144.

3.3 Kozhasznti

3.4 Kilzhaszn
3.5 Kcizhaszn

tevékenység célcsoportja: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dotqozó orvosok
tevékenységb l részestilók létszáma:
tevékenység fóbb eredményei:

hur.r1rt.ru.Skoégat.l.o.E2s3-41-gozó!áltaklryf,ljtottt.tnk
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
rvosí SeEé y R[a6:írvárly

7, kozhasznu jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban,)

Kitolt verzió:2.84.0 Nyomtatvány verzió:2.2

I Alapadatok

i B. Eves cisszes bevétet
l

l ebbr í

l 9,l;=emélyi jcivedelemadó meghatározott részének azI adozo rendelke_zése szerinti felhászná!ásáról-s-ioló- ---

l 1996. évi cXXVl. tciivén} áiápr,jii;tJi;it*#=;t"g

F. Az Európai Unió strut'.lrali=
a Kohézióé nlapUólnvti-iioit iámógátá; - -' "' - - - l

H. Osszes ráfordítás (kiadás)

El z év (]_) Tárgyév (2)

664 L L29

513 47L

151 658

1B3 L 397
!. tDbol személyi jellegíi ráfordítás

J. Kcizhas.rrr'"rrffi
K. Tárgyévi eredmény

48L -26a
L. A szervezet munké$ában kcizrem(íkcid kcizérdek cinkéntes
.t.yq!."l,ysÉ9e.t vggz -személyók éráiiÉ -q15gz9rgeKu onkéntes tevékenységr l szolo
2 005. évi LXXXV! l !. tci rvényn ek ár e-g"fel Ól Oerii

Urfirorrrr u'''

Ectv, 32. (4) b) [K1_+172>=g1

I

I

Ectv, 32. (5) b) [(J7+J2)/(H1_+H2)>=o,5] 
|

I

Mutató teljesítése
lgen Nem

t] E
x n
t] tr

Mutató teIjesítése

B !
tr tr
n tr
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