
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I
éves beszámo|ója és közhasznúsági me|lé|det ] pr-:+z

2017. év

A szervezetet nyi|vántartó bíróság megnevezeseI

01 Fővárosi Törvén

szerve2ét ' Joqi szemé|y szervezeri egyséq főbb adatalnak megie|enÍtése

|t'bhrcn'rL. l'!al|es e.elen na.Dt. réfr a'ab .e2ö

BekÚ|dő adatai(akinek az ügyfé|kapuján keresziü| a kére|em bekü|désle kelü|)

E|ső utónév

Eszter

Eszter

Klára

szü|étési névI

szll|etési ország neve:

szÜ|€tési telepü|és neve:

sz0|etési ideie: F|,Iít.j]_[p-m

csa|ádi név ToVábbi utónevek

a]ló

és A||€ígiás B€t€g€k oÍszálps szóv€rsége

Nyi|vántartási szám: m-ffi- 6 z ? 0 rargyév: EToT;|'l
|dószak teriede|me| .o.sz ev 

ffi 
toreae" ev! EEEE-EE-EE EEEE-M-EE

időszak kezdete idószak Véqe
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A kettős könwviteh vezető eÉvéb szervezet eevszerűsített I
éves beszámolója és kóihasznúsági me"l.iéldet l n,o-,o,

20t7. év

A szervezetet nyi|vántartó bíróság mégnevezéseI

01 Fóvárosi Törvénvszék

TárgyévI

EIOTT'
EEEE_EE-EE

időszak Vége

Válassza ki, hogy a beszámo|ó (és közhasznÚsági m'el|ék|et) az á|ább'ak közü| me|yikre vonatkozik!

a, Szervezet m
!b' Jogi szemé|y szervezeti egység (szá.maztatott jogi szemé|y)

|dószakteÍiédé|me: "sé*é"B !órec]ékéV[] EEEE_EE_EE

1 á ! . s  Á  | e ' q  á 9  B . e g . k  
- . s 7 : q o 5 : l o v e l 9 é J .

szeIvez€t s2ékheIye:
Irányítószám: 

EEEE
Te epÜ|és]

Hi'szám:

zsombor
KözterÜ|el ie||ege:

[-_] 
ouu'

E.' ]Lépcsőház] r '
Emelet:

|lányíiószám: 
!!!!

KözterÜ et neve: -

TeIepü|és

Közte|Ü et je||ege:

Ha2sz.|1Í.|: 'epcsd|a7: 
|=l f_l 

Aj|ó:

Nyi|vántartási szám:
(Jogi szehély szeÍvezeÍi ewség e'elében:' AnyaszefuezeÍ' )

Bejegyzó határo2at száma|
(Jagi szehély szeNezen e9ysé9 esetébeh'
JT!1i szehé|lyé hyilváhiIó haÍárrzat szána)

szervezet l Jogi szemé|y szervezeti egyséq adószáma:

ET!-@-

m EE EIIs|BIBTI / [i].1,F /En

EEEEEEEE-E-EE
szervezet / Jogi s2emé|y szeruezeti egység
képviselőjének neveI

Képvise|ő a|áÍása:

KeIiezés:

Budapest EEEE_EE-EE

Jogi szemé|y s2etvezeti egység neve]

Jogi szemé|y szerv€zeti egység székhe|ye:

6 2 7 o l

Ny'v.:2'2A nyomtaÍvány papír a|ápon nem kü|dhet6 be: Nyomtalva: 2018.05.23 22-19.39



A kettős könwviteIt vezelő egvéb szervezeÍ eqyszerűsitett I
éves b.eszámolója és kóihasznÚsá3i me]iék|et I px-,o,

20|7 ' év

szervezet / Joqi szemé|y szervezeti eqység neve:

és A||erg.iis B€l€g€k olszágos sz.i'eGege

Az egyszerűsített éVes beszámo|ó mér|ege

Targyev

EsZKoZÖK (AKT|VAK)

A. BeÍektetetteszközök

|' ]mmateiá|is javak

|| '  TáÍqyiesz|ÖzÖk

|||' BeÍehetett penzÜlyi esztözÖk

B Forgieszközök 483 449

||' Kovete|ések

!|l' Énékpapírok

lV' Pénzeszkö2ök 483 489

c' AktíV idóbeli e]haiáro]ások

ESZKOZOK OSSZESEN 443 449

FoRRÁsoK (PASSZiVAK)

D- sajái ióke 250 20L

|' Ird(]|ó tőke/jegyzett tőke

|]' Tó| e Vdltoza5/eredmeny 10 -39

|1|' Lekötött tada|ék 240

IV' Er(éke]ésj tana|ék

V Ta|ovev eredmenv a|altevekenVséobo|
( l ' o : | a s z n u t e v e t é n y s é g b o | ) ' 249

V|. TárqyéVi erdemény Vá||a|kozásj tevékenység bó|

E' cé|taita|ékok

F' Köte|ezettségek 233 288

]' Hátrasoro|l köte|ezettségek

I|. Hosszú ]ejáJatÚ köte|ezettséqek

l||' RöVid |ejáÍatÚ kötelezetrségek 233 288

G' PasszíV időbeIi eIhatároIasok

FoRRÁsoK ÓsszEsEN 483 449

Ny v '2'2 A nyo-taNary pápn J|apon n.m lu|dhetó be| Nyomtálvá' 2013'05'23 22 16 32



A kettős köny!'\iiteIt veZelő eByéb szervezet egyszerűsíte.t
éves biszámo|ója és kóihaslnúsági me.i.iék|et PK-342

20|7. év
szervezet / Jogi szemé|y szeÍVezeti egység neve:

tmás és At|ergjás Betégek orsz.ilos 5zovetsége

Az egyszeÍúsített éves beszámoló eredménykimutatása

A|aptevékenység Vá||a|kozási tevékenyséq

1' É ékesí!és nettó áIbevéteLe 237 777 117

2'  A|t iva t  sa iat  te jes i tmenyék

3' Egyéb bevélelek

ebbó l :

tagdÜ 25
' a|apítótó| kapott beÍizetés

'támogaiások

ebbó: adományok

4' Pénzugyimljve|etek

A, osszes bevéte (1+'2+3+4) 237 L\-7 tL7

ebbó|: kö2hasznÚ tevékenység

5' Anyagjellégű ráÍordítások 181 165

6' szemé|yije egű láfordítasok

ebbő! Vezető iisztséqVise|ők

7' Értékcsökkenési eírás 45 46

L Egyéb ráÍordítások

9 PénzÜgy]mŰVeletek

B. Összes ráioldítas
(5+6+7+8+9) 227 165 227 t65

eb]rő :, közhasznÚ tevekenyseg

c Adozas e ötti eÍedmeny
(A.B) 10 ,44 :15 25 -44

1o' Adóf izetési köteIezetiség

D' TárgyéVi eledmény (c'10) 10 -44 15 25 -44

\y'v':2 2 Á nvomlalvány papil á|ápon ré- \U|dhe|o be Nyomlatva: 2018.05.23 22.16.32
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A kettős könvwilelt vezető egréb szervezet eqvszerűsített I

éves biszámolója és kőahasznÚsági me.iiék]et I p'.-,o,

2017. év

1' sz€rvezet ' Jogi szemé|y szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet

tnrás és A||€Ígiás Bet€gek országos

1.2 székhe|y| szeÍvezet
Irányítószám:

KözterÜlet neve:

Hrszam l ;o - l L épcsóhá,: f l rme|et: FJ

Közterü Let ]e||ege:

1.1Név: Jogi szemé|y szeruezeti egység

Irányítószám: !!!! ieeoutes:

Názszárr,: r.........._| répcsőházl l=J Emeet l=- 
--l

Ajió:

1'2 székhe|y: Joqi szemé|y szervezeti egység

1'6 szervezet / Jogi szeme|y sz€rvezeli egység
kéDvise|''iének neve:

1'3 Bejegyző / Jogiszeméllyé nyi|vánító határozat száma:

1'4 Nyi|vántartási szám: (,'Anyaszeru.2et')

1'5 szeÍvezét l Jogi szemé|y szerve2et! egység adószáma:

m.mFIiFrdflreM/ilm-m-6 t 2 t 7 t 0

EEEEEEEE-E_EE

KözieÍü|ei jeljege:

2. Tárgyévben vógzett a|apcél szerinti és közhasznú tévékenységek bemutatása

@ tevéke.ységét fÓ|yta{a- A s.tiveÍíeq
éz foász úársada|oÍn íe|é je]lemzö;n a beteg€k árá':inos éÍdekeit szo|gáó mun|dÍt és csák átalános

végez, ragger.,ezetéiben etsosort'án á: egy€s beteg€k szám*ÍB közvedenebb€n
ism€reÍeri€szró munka'Ü|yi'l

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (teVékenysógenként)

3.1 Kő2hasznú t€vékenység megnevezése: érd€kképviseIet' b€t €gtáiékoztatás

3'2 Közhasznú teVékenyséqhe2kapcso|ódó kó2ÍeIadat, jogszabá|yhe|y: 2011, évi CLXXV. törvé

A társada|om mindén taqja számára megkulönböztetés né!ku| |átjuk eL

3.3 Közhasznü tevekenység céicsoponia: ás és a||erqiás betegek és Veszé|y€ztetettek

3'4 KözhasznÚ tevékenységbő| ÍészesÜ|ők |éts2áma:
3"5 KózhasznÚ tevékenység íóbb eredményei:

000

@figyet€m köz'jgyeke ve|ó Íe|hÍvá54
kenl a]|€rgi]ít}an és/v3gy 3s?tmában s?envedÖkel éíintö kérdések .€r'nrerében.

Ny.v.:2'2A nyomtátvány papÍra|apon nem kÚ|dhetó bé| Nyomta lva .  2018,0s  23 22.16 .33



A kettős könylryiteh vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámo|ója és kö.ihasznúsági -e.iiékIet PK,342

2o17. év
szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egyséq neve:

7' KözhasznÚ ioqá||ás megá|lapításához szükséges mutatók

E|őző é\] (1) TárgyéV (2)

ÉVes összes bevéte| 252 LL7

ebbő|

c '  A szemé|vi  iovede|emado meqhatáro lon rés/éneh a2
ádó2ó rende'iközése szerinti ÍeIhászná|ásáról sló|ó
1996' évi cxxv|' tórvény a|apján átutalt óss2eq

D. KözszoIgá|tatási bevéteI

E' Normatív támogatas

F. Az Errrópái Unió strukturá| is a|apjaibó| '  i||e|Ve
a Kohd,tos AlapboI nyúitott lámogatás

G. Korrigá|t bevété| [B.(c+D+E+F)] 252 LL1

H' osszés ráÍordítás (kiadás) 227 165

l. Ebbó| szemé|yi je||egű Íáf ordÍtás

J. Kózhasznú tevékenység ráÍoídításai

K. TárgyéVi eredméhy 25 -48

L' A szeÍvezet munkáiában közréműkÖdő közérdekű önkéntes
tevekenvséoet Véo2ő szemé|Vek száma
{a közéraekü önk6ntes tevékéhvséord| szó|d
2oo5' évi LxxxV||l' törvénynek ineg.le|e|óen)

E ö Ía l Í a1 PllálolÍság mutatö i

Ectv s2 s (4) a) [(81+82)/2 > 1.AAA.A0A, - F:t] ! B
Ectv s2 S (4) b) [K1+K2>=0] ! x
Ectv 32 S (4) c) [(t1+t2-A1 A2)/(H1+H2)>=O 25J ! x

T ár s ad al m j t ám o g atoí ls á g n L t at ó i

Ectv. s2.6 (5) a) [(?1+C2)/(G1+G2) >=0,02] u x
Ectv s2. 6 (5) b) (J1+J2)/(H1+H2)>=a,sl ! x
Ectv' 32' s (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 Íő] ! x

és A|lelg|ás Belégék oÍszágo5 szoversege

Ny'v':2'2 A nyoml.lvcíy pap|í á|ópon n.m {'|dhe|ó beI Nyofr latva: 2014.05.23 22.16.33
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kettős könwvite|t vezető egvéb szervezet egyszerűsített I

éves b?számo|ója és kö-ihasznúsági me]iék|et I px-.'o,

2017. év

szervezet l Joqi szemé|y szeÍvézeti eqység neveI

A|]€íqiás Ber€g€k orszálos

csato|t me||ék|etek

Ny'v':2'2 Anyoml5fuány p.p|l á|ápon nem ku|dhéló bé: Nyomtalva | 2013.05.23 22.16,34

PK 342.01 Kijnywizsqólói jelentés

PK.3 42.02 szó' eges beszó n]aló

PK.312 a3 Jegyzőkönyv
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