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A 22412000.(Xll 1 9.) Korm. rendelet'1 sz.melléklete szerint

SMARAGD sM EGYESÜLET
Kecskemét,VÖrÖsmarty u. 1 2.

ADÓszÁM: 18366381 -í _o3

EgyszeríisÍtett mérl eg
201L.év Adatok ezer forintban

Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Módosítá Tárgyév

A. Befektetett eszközök (2 - 4 sorok) 52C c 76:
2 I. IMMATERIALIS JAVAK C c
J Il. TÁRGYI ESZKÖZÖK 52C c '76:

4 l lI. BEFEKTETETT PENZÜGYI ES,ZK]ZöK c c

5 B. Forgóeszközök (6 - 9 sorok) 832 0 2t3
6 I. KESZLETEK c c
,7

II. KÖVETELESEK C

8 III. ERTEKPAPIROK C c
I IV' PENZESZK)ZÖK 832 c 21:

r0 Eszközök (aktívák) ÖssztsBN (l+s) 1352 C 97(

sa'iaÉ\eí2-]É-!9l9t) 1352 9'7(
2 I. INDULO TOKE C C

J Il. ToKEVÁLToZÁS t2s4 t35t
4 llI. LEKÖTÖTT TARTALEK C

5 IV. TARGYEV| EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBÓL 98 0 -37(

6 V. TARGYEVI EREDMENY VALL. TEV.-BOL C

'7 D. Tartalék C 0

8 E. Céltartalékok C 0

9 F. Kötelezettsések (20 _ 21 sorok) c

20 I. HOSSZU LEJARATU KÓTELEZETTSEGEK C c

21 II. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK C C

22 Források (passzívák) OSSZESEN (l l+l 7+l8+l9) 1352 C 97(

Kecs ke m ét, 20 1 2.02.28'
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KÖzHAszNÚ szERVEzET EGYSZERÚSíTETT ÉVEs BEszÁMoLÓJÁuax eneonaÉruYxlanurarÁsl
SMARAGD sM EGYESÜLET Kecskemét, VörösmaÉy u.l2. noÓszÁtvt: 1836638.t -1 -o3

Ssz. Ss Megnevezés/E Ft Előzó év .:f::f'"^": Tárgyév

1. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogl 1 702 0 746
lla _alapítótól 0 0

1lb -központi költségvetéstől 770 0

1lc -helyi önkormányzattól 450 150

vd -egyéb 482 596
-ebból szja 1 % 300 266

7 ' 2. Pályázati úton elnyert támogatás 168 421

8. 3. közhasznú tevékenységből származó bev 695 182
9. 4. Tagdíjból származó bevétel '117 140

10. 5. Egyéb Bevétel 138 162

1 1. o. 3"xx'rT"*o'hasznú 
tevékenység 2820 0 í 65í

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

13. C. összes bevétel (A+B) 2820 o 1 65í

14. 6. Anyagjellegű ráfordítások 2 49'| í 798
'15. 7. Személyi jellegű ráÍordítások 31 0

16. B' Értékcsökkenés 200 229

17 9. Egyéb ráfordítások 0 0

18. 10. Pénzügyi múveletek ráfordításai U 0

19. 11' RendkíVüli ráfordítások 0 0

20. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2722 0 2027
21. 12 Anyagjellegű ráfordítások

22. '13 Személyi jellegű ráfordítások

23. 14 Értékcsökkenés

24' 15 Egyéb ráfordítások

25. 16 Pénzügyi műveletek ráfordításai

26. 17 Rendkívüli ráfordítások

27. E Vállakozási tevékenység ráfordításai 0 n 0

28. F összes ráÍordítás (D+E) 2722 0 2027

29. G Adózás előtti ráfordítási eredmény (B-t 0 0 0

30. H Adófizetési kötelezettség

3't . l Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0

32. J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 98 0 -376

adatok
A. személVi ielleqű ráÍordítások 0
I 3érköltséq

ebból : - meobízásidíiak
- iiszteletdiial

2. szeméIvi ielleoú eovéb kifizetések

3. 3ériárulékok

B A szeruezet által nVúitott támooatások 0
Továbbutalási céllal kapott támooatások 0

D ToVábbUtalt lámooatás 0

T1,,ffifi;##ffi*r
"ilf#'*1ffil',tJffií'

Kodolányil.u.iíiffi 3.

Kecskemét,2012'02.2B

*{trffi



Szervezet neve:
Smaragd SM Egyesrjlet
Kecskemét, VÖrÖsmarty u' 12.

KlMUTATÁS
a kÖltségvetési támogatás felhasználásárÓl

AdÓszám: í 8366381 -1 -o3

NCA m kÖdeszuuzol,t
NOA_WEKERLE m k dés76Tl 2011.05.31
I\4SlylBA mÚkÖdés 2011 2011.10.31

2011.12.3',1
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Szervezet neve:
SMARAGD sM EGYESÜLET
Kecskemét, V rÖsmarty u' 12.
Adlszám: 1 836638 1 -'t -03

KlMUTATÁS
a Vagyon felhasználásárÓl

2011' év

Megnevezés Meoieqvzés
el z évi eFt tárgyévieFt % el:t

+ +

Saját t ke ( sszesen) 1352 97{c 28, 37e
lndulÓ t ke
lndul t ke
- n vekedésére hatÓ tényez k
- csÖkkenésére hat tényez k
T keváltozás 125i 1352 6 9t
T keváltozás
- nÖvekedésére hat ténvez k 9 1952
- cs kkenésére hatÓ ténvezŐk -376 74 27t
= k zhasznÚ tevékenység tárgyévi vesztesége

= v állalkozás i tevéke nység tárgyévi vesztesége

egyéb
Iárgyévi eredmény 9t -37e 74 27e
Tárgyévi eredmény
- n vekedésére hatÓ ténvez k 2704 1952 2E 752
- csÖkkenésére hat ténvez k 100 299

Bs{c
&.--W#*tpo*kT#,#$fi

1l'l

{-í;/eL'. - ----

Kelt Kecskemét, 2012'03'28



Szervezet neve:
Smaragd SM Egyesiilet
Kecskemét, VÖrÖsmarty u. 12.
AdÓszám: 1 8366381 -1 -03

KlMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokrÓl

2011 év

Juttatás megnevezése Juttatás sszeqe Változás Meqieqyzés
el z évi eFt tárgyévieFt % eFt

+ +

K zhaszn tevékenység keretében (nem
oálv ázat tiá n ) nv itott
- pénzbeli iuttatások sszesen
abb l

= adÓkÖteles
= adÓmentes 20c 10( 20c
-nem oénzbeli iuttatások sszesen
sbb l

= ad k teles
ad mentes

Pályáz (k)nak továbbadott támogatások
(kÖtelezettséq ként nvi lvántartott Összeo b l)

-pénz sszeq
-eszk zérték
PályázÓ(k)nak adott juttatások (bevételként
nvillvá ntartott sszeob l)
- oénz sszeo
-eszk zérték
Eovéb
Összesen
Egyéb cél szerinti (nem kÖzhaszn ) tevékenység
<eretében nvÚitott
-oénzbeli iuttatások
- nem oénzbeli iuttatások
Eovéb
Összesen 20( c 10c 20c

'SMABAGD" sMEGYEsÜtET

-/ . t *^[El"#nii'Y3áojál1x'"'''
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KIMUTATAS
a kapott támogatásokr l

2011' év

íámo-gat rÍ'egnevezése
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Szervezet neve:
Smaragd SM Egyestilet
Kecskemét, VÖrÖsmarty u. 12.
Ad szám: 18366381-1-03

KlMUTATÁS
a vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatásokr l

2011. év

Juttatás Megnevezése Juttatás Összeoe Eltérés
el z évi eFt tárgyévieFt o/o eFt

+ +

Pénzbel i kifizetések Összesen c c
-Munkabérek c c
_ Tiszteletdíiak. meobÍzási díiak c
- KÖltséotérÍtések ( c
- Eovéb pénzbeli kifizetések ( c
Természetbeni iuttatások ( c
Ertékpaplr iuttatások (

Adottk lcs n k sszeqe (

- kamatmentes kÖlcs nÖk (
_ k lcs ntartozások a mérleokészítésio (

Eovéb iuttatások (

Összesen (

.ffi,:il"*:"*sur
g [il*ytd'i,i","lir'ffiffiiffiffi,Yll
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,rSMaragd" SM Egresiiletnel efogadva 2012.033L l. oldaU5

SclerosÍs Multiplexes Betegeinek Egyesülete

Közhasznrisági jelentés szöveges kiegésátés
201l évről

,rSMaragd'' Kecskemét és Vonzáskörzete

',W.



,rSMaragd'' SM Eg5resületnél elfogadva 2012.03.3l 2. oldallí

ALAPADATOK:

Neve:
,rSMaragd'' Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis MultÍplexes Betegeinek Egyesiilete

Rövidítve: rrSMaragd'' SM Eglesület

Székhelye: ófi)O Kecskemét' Vörösmarty v.tz.

Bejeg.vzés dátuma: zoo4 szeptember 1ó.

Bejegyzés száma: Pk.60.00120l2004l4

Bírósági nyilvantartási szám: 2465

Adószám: 18366381-1-03

Bankszámlaszám: 50800128-1l04337t

Statisztikai számjel: 18366381 9133 529 03

Jogríllás: A tagok áItal önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal
rendelkező egyesület, amely önálló jogi személy.

Képvise1ő: Turi Srándor elnök

Tevékenységi köre:

a.l Szociális segélynyújtás a rászoruló SM-es betegeknek. (1993. évi Itr. törvény 120. $)
b.l Az SM betegek folyamatos oktat'ása (1997. évi CLIV. törvény 14l. (1)
c./ A betegeket segítő orvosok oktatása, szakképzés, kutatás tiámogatása (19997. évi. CLIV.
törvény 141. $ (3) e.Iés f./)
d.l A betegek életvezetési tanácsadása (1993. évi tr. törvény 57. $ (1) c./)
e.l A betegeket ellátó ápolók (magránváIlalkozások tagjai) oktatása,
f.l A betegek rendszeres informálása a legújabb kutatrási eredményekről és kezelési lehetőségekről,
valamint
g.l A betegek otthoni ápolásának területi megszervezése (1993. évi tr. törvény 57. s (1) c.l és (2)
c.D

JSMARAGD' sM EGYESÜLEÍ
600o Kecskemét' vóÍÖsÍBíty u. t2.

Adósám: 1836638t.t.o3
Banlsz.: 508001 2&l 1043ttl

Fortacím:6{xn Kckemll
KodolányiJ. u. 13. tló. 3.



,rSMaragd'' sM Egyesületnel efogadva 2012.03.3 I 3. oldaV5

K Ö zH A s zN Ú r rv É rtu y s Éc:

Alapszabály I. fejezet 4.pontja szerint

a./ A sclerosis multiplexes betegek otthondpolósónak és rehabilitóciójónak segítése ,az ehhez
s züks é g e s gy ó gy ós zati é s r e hab ilitóc ió s e s zkij zök b izt o s ít á,s a.

Működtettük a rehabilitációs eszközcsere lehetőségét.
Együtt működtünk az,,ÉLtető szeretet" Szocirális Alapítvránnyal ( Tiszakécske ).
2010 évi és2ot1 évi SZJA lvo felhasznLálása rehabilitációs eszközökre

b./ Élenezetési segítségnyújtós, lelki gondozós. és c./ A még nern ismert SM-es betegekfelkutatósa'

Taglétszámunkat növelttik 7 4 főre.
Információs szolgiílatot tartunk telefonon és interneten a frissen diagnosztizált betegeknek, valamint
a krízis helyzetbe került családoknak.
Fenntartottuk aktív tagiaink és önkénteseink közÖtt az információs telefonos kapcsolatot.
Ez évben részt vettünk az MSMBA-val és SMBOE -val kcizösen a debreceni Nemzetközi SM
Napon. (09.04 napon)
Beteglátogatás keretében felkeresttik az ágyltoz kötött és/vagy egyedülmaradt betegtrírsaink egy
részét otthonukban és a kórházakban ismét.

d./ Kapcsolattartós a hasonló céllal, m{ik dő tórsszervezetekkel.

Az SM Betegek országos Egyesületével(SMBOE) valamint a Hajdú-Bihar, Baranya, Békés,
Csongrád' Szabolcs-Szatmátr és Szolnok megyében lévő SM segítő szervezetekkeltovább
erősítettük a kapcsolatot és összmunkát.
Kecskeméten tészt vett szeryezetünk az SM Világnapon.
Folytatódott a kiskunhalasi Fogadj El! Alapítvánnyal, a Kecskeméti Jóléti Egyesülettel(KElE) és a
Bács-Kiskun Megyei Civil Egyesülettel. a segítő összefogás.

e./ A sclerosis multiplexes betegek részére szociólis gondozó biztosítósa, munlrnhely keresése.

Kiskunhalason a Fogadj El! Alapítvrány.
Tiszakécskén az,,ELtstő szeretet'' Szociális Alapítvány.
Kecskeméti Jóléti Egyesület (KEJE).

f . / E gy éni s e gít s é gnyúj tds, p é nzb eli t ómo g at ós.

Forrás hiány miatt nem tör1ént.

g./ Kulturólis programok szeruezése és h./ Elősegíteni az SM kór oLlinak megtalólósó4 ennek
érdekében tu"domőnyos konferenciók rnegszervezése, I<apcsolattartós a küWldi tórsszervezetekkel.
És 5 pont d./ A betegek éIetvezetési tanócsadósa, valamint f. /A betegek rendszeres informólósa a
l e g új abb kut at ds i e r e dmény ekr őI é s ke ze l é s i l ehe tő s é g ekről'

Tartottuk 2 taggy(ilést Kecskemét-Hetényegyházőn, I taggyrÍlést Kecskemét-Helvécán és az év
során folyamatosan informráltuk betegeinket a legrijabb kutatási eredményekről és kezelési
lehetőségekről, valamint a gyógyszer támogatási, igénylési folyamatok változásairól.
A segélyezési, nyugdíjazásie|jarásokról és a rehabiIitációs eszközökkel való ellátás lehetőségéről.
Szerveztiik a kecskeméti sM Világnapot.

i./ A magyar lakossógot széIes körbenfelvilógosítani és tójékoztatni az SM természetérőI, F''9^-_-'-
kezelésének lehetőségeirőI (ismeretterjesztés) és megnyerni ügy tómogatósdra.

Szórólapozással tájéko ztatőst adtunk környezettinkben.
''MAÍAIBD/ sMEcffil.Elríó*ffibY8msf'a

ajitli.l roaoot 2sÍ 1 o4:}l7l-Pffiím:60mKÉeá''é .
i*trnvil.u.tr.tlJ6. t'



,rSMaragd'' sM Egyesületnél elfogadva z0Iz.03.31 4. oldalJí

És internetes honlappala magyar nyelven érdeklődőknek.
A Sejt Mag újságban cikkek jelentek meg rólunk
Iétrehoztuk a FACEBoOK oldalunkat ennek kapcsrán spanyol és columbiai betegtársakkal
kapcsolatba kerültünk.

j./ Az oktatds me7szervezése: speciólisan SM-es betegek dpolósót, hdzi gondozósónégzőlcnek,
v alamint gy ó gyto rnós zolcnak, hóziomo s olmak.

Dél-alföld Wellness Egyesiilet ő./rtal az oktatás megtartásával
SM betegséggel egytittéléssel és a rehabilitációs lehetőségekről 2011 évben,

Az egyesület céI szerinti lcözhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI . törvény 26.$.c.)pontja alapjón:
1. egésuégmegőr7és, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitóciós tevékenység,
2. s zo ci óli s t ev éI<eny s é g, c s alóds e gíté s, idő s ko rúak g o n do zÍ s a,

3. tudomónyos tevékeny sé g, kutatds,
4. nev e l é s é s olctat ós, kep e s s é gfej l e s zt é s, i sme r ett e rj e s zt é s,

I 1. hótnínyos helyzetű csoportok tdrsa.dalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
]8. munkaerőpiacon hótrónyos helyzetíÍ rétegek képzésének, foglalkoztatósónak elősegítése,
ideérne a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgóItatósok,

A fenti fels orolós alapj ón

5 . / Afentieken túlmenően a ,,Smaragd" SM EgyesüIet kiemelkedően l<ijzhasznú egyesület, mivel
olyan kö4feladatot Iót eI, amelyről a helyi önl<orrruínyzatnak I<eIl gondoskodnia a helyi
önkormónyzatokróI szóló 1990. évi I'W. törvény 8. $ (1) a 63. S (l) bekezdéseiben, a 63/A. S n./,

70.s (1) bekezdés b./ pontjaiban, valamin' 81. $ (1) bekezdésébenfoglaltak alapjón a szociólis
igazgatősról és szocidlis ellótósokról szóló 1993. évi III. törvény 120. $-óval összhangban.
Tovóbbó ellót olyan feladatolcat, amelyek megolúísóróI az egészségügyrőI szóló 1997.évi CLN.
törvény ]4]. ( I ), (2) a./ és c./ pontja, (3) bekezdésnek e./, f./ és g./ pontjai és a
144. s (1) és (2) bekezdésének értelmében az óIlamnak kell gondosl<odnia.
Ilyenfeladat:
a./ SzocióIis segélyt nyújt a rdszoruló rendes tagjainak. (1993. évi III. törvény 120. s)

Forrás hiány miatt nem történt.

b./ Az SM betegekfolyamatos olctatósa (1997. évi CLN. törvény 14l. (]))

Telefonon, rendezvényeken és a frissen diagnosztizáltakkal személyesen.

c./ A betegeket segítő orvosok oktatdsa, szakképzés, kutatds tómogatdsa (1997. évi.Cuv.
I4I. s (3) e./ ésÍ./)

törvény

xG
Forrás hiány miatt nem történt.

d. / A betegek élewezetési tanócsadósa (1993. évi II. törvény 57. S (1) c./)

Telefonon, rendezvényeken és a vezetők személyesen.

e./ A betegeket eIIátó ópolók (magónvóllalkozósok tagjai) oktatása,

qL\^----
lvW

f. / A betegek rendszeres informólósa a legújabb kutatósi eredményekről és kezelési lehetőségekrőI

4 alkalommalküldtünk Sejt Mag újságot tagiainknak.

g./ A betegek otthoni ápolósdnak területi me9szervezése (1993. évi II. törvény 57. s (1) c./ és (2) c./)



,rSMaragd'' sM Egyesületnél elfogadva 2012.03.31 5. oldaV5

Segítettük az,,É|btő szeretet'' Szociiális Alapítvrányt (Tiszakécske)
Segítetttik a Fogadj El! Alapítviányt, amely tagiainkat is ápolja, szál7ítja Kiskunhalason és
környékén.
Kecskeméti Jóléti Egyesülettel, amely száILítás is vállal.

További munkáink:

Forrásteremtésre támogatókat kerestünk a megyei vállalkozások, magiánszemé|yek között.
T agszervezéssel és a betegek felkutaíásával foglalkoztunk.
Az MSMBA-tó1, a KMJV Polgármesteri Hivataltól, az NCA-tól, is kaptunk pénztigyi támogatást.
Tagiainktól és magiínszemélyektől a beszűkült anyagi lehetőségeik miatt nem jelentős összeget
kaptunk.
Szakmai trámogatást az SMBoE _tőlés MSMBA -tólkaptunk.
Ez évben265.557 Ft NAv SZJA 1%o támogat'ástkaptunk magiánszemélyektől.
ebből88.519 Ft működésre és
I77.O38Ft Tiens rehabilitrációs eszktiz beszerzésére valamint vitaminok vásrárlására használtuk fel.

KöszönjÍik az anyagi támogatóknak és segítőknek az ez évi munkájukat!

Zárő az év végén meulévÍ| pénzeszkőzök 37.249 Ft a bartkba és a oénztárba 359 Ft íg'v az
összes pénzeszköz 37.708 Ft.

Szervezetünk 2010 évben l<npott NCÁ DA központi költségvetési szervtől tómogatóst.
NCAm{Íködésitámogatós 250.000Ft 2009.06.01-től2010.09.3I-igelszómolt

Szervezetiink az elktilönített állami pénzalaptól és a települési önkormányzatok tiársulásától nem
kapott más üámogatást.

Szervezetíink cél szerinti juttatóst az MSMBA-IóI 171.000Ft-ot műk)désre és 70.000Ft-ot az éwégi
rendeaÉnyre l<apott.

Szervezetiink a helyi önkormányzattól (Kecskemét Megyei Jogú Vráros) kapott támogatást.
KMJV programok Városi Támogatási Program tiímogatása 150.000 Ft lefutott, elsziámolt

A vezető tisztsé gvisetőknek nem fizetett köttsé gtéríté st.

Szervezettink közhasznúsági szerződés keretében nem kapott trámogatrást.

Kecskemét, 2ot2. március 05. r\
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