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A ket s kiinyrnritelt
egys zeríisített b es zámoloj a

vezet egyéb szervezet
és kiizhásznusági meltéklete PK-L42

Szenvezet

SMARAGD sM EGYEsÜler

Az egyszer sített éves beszámol
(Adatok ezer forintban.)

Elz év Él z év I rárgyéi
helyesbítése

rszxÖzoK 1nxrÍvÁx)
A. Befektetett eszkozok

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkozok

lll. Befektetett pénzÜgyi eszkozok

B. Forg eszkcizok

l. Készletek

ll. Kovetelések

tll' Értékpapírok

lV. Pénzeszkozak
C. Aktív id beli elFratárolásot<

ESZKozÓK osszrsrrv
FoRnÁsox (PASSzívAx1
D. Saját t ke

l. lndulo t keljegyzett tOt<e

ll. T keváltozás/eredmény

lll. Lekotott tartalék

IV. Ertékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

E. Céltartalékok

F. Kotelezettségek

l. Hátrasorolt kotelezettségek

ll. HosszÚ lejáratÚ kotelezettségek

lll. Rovid lejáratÚ kotelezettségek

G. Passzív id beli elhatárotások

FoRRÁsoK oSSZESEN
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szerv€zet
egyszerűsített beszámotója és közhásznúsági melléklete PK-T42

Szervezet neve:

Kitc'|t verzio:2.5o.o Nyomtatvány verzio:1.5
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Az egyszeríisített éves beszámol eredmény-kimutatása (Adatoke*erforintban.)

OsszesenVállalkozási tevékenységAlaptevékenység

r. Értékesítés nett árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapít t l kapott
befizetés

- támogatások

- adományok

4. PénzÜgyi m veletek bevételei

5. RendkívÜli bevételek

ebb l:

- alapít t l kapott befizetés

A. Összes bevétel (L+2+3+4+5)

ebb l: kozhaszn tevékenység
bevételei

6. Anyagjelleg rátordítások

7. Személyi jellegíÍ ráfordítások

ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

s. Értekcsokkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. PénzÜovi m veletek
ráfordításaj-

Nyomtatva: 2013.0 3.2L 09.42.03
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A kett s kiinyrnrítelt
egys zeríisített b es zárno l oj a

vezet egyéb szervezet
és kiizhászn sági melléklete PK-L42

Szervezet neve:

sMARAGD sM EGYEsÜler

Az egyszer sített éves beszámol e
k ezer torintban.)

Osszesen
Alaptevékenyffi Vállalkozási @

elz év
helyesbítése

el z év I et z év elz év
helyesbíÍése

p^. Összes ráÍordítás
(6+z+8+g+tÓi1íi--

eF.b l:- kÓzhas znu tevékenyseg
ráfordításai

c. Ad zás el tti eredmény (A-B)

L2. Adofizetési kotelezettség

D. Ad zott eredmé ny (C-Lz)

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Táiékoztat adatok

á -[o=p.onti 
koltségvetési

tamogatás

F., .H qlyi on kormán vzati
Koltse gvetés i tárn o gatás

9,.A?.Fgr p.ai Uni strukturáis
?laplalpol, illefue a Kohézioé -Alapbol nyÚjtott támogatás -

D. Normatív támogatás

-E.A'személyi ;oveffimeg.h3t ár ozoti részé Á e k ad zorendelkezése szerin1i -
Ig]hqs.?náásár l ;' i L 996. éviplIy!.torvénv atápján t<iutalt- 

-'
osszeg

F' Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok konynnrizsgálattal atá vannak támasztva. Kcinyrruizs gál i zár adék ! tsen
Kitctlt verzia:2.50.0

Nyomtatva: 2013.0 S.ZL Og.4Z.Og
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A kett s ktinyrruÍtelt
egys zertÍsített b es zámol oj a

vezet egyéb szervezet
és kiizhásznusági melléklete PK-T42

1. Szervezet azonosít adatai

1.1 Név

L.2 Székhely

66g'ftfi'{3,Ü gfiil ffiffi,Y

lrányít szám,EEEE TelepÜlés:

,r-"- - lVoRosMARTy I lutca I

Hazszá*, 
m Lépcs herz: l-l Emetet

1'3 Be jegyz határozat száma: 
|FIt<l' ffi . mrHoloFl lEE

1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szetvezet adoszáma:

1.6 Képvisel neve:

lolsl,,Tfr|zffi
1 ll8 ll3 ll6 ll6 ll3 lls ll r -E-EE

Ajto:

2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és kiizhasznri tevékenységek bemutatása

3' Kcizhasznu tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

lillffidEffirka
gy{itt mÜlttidtiln|t a lteGskcméti J léti Egye$i'p'.tnÉ-q és x kislrunhalosi F gdj elt AlapÍttnánny*l-
355E:{Ey_ *bilimpián 5 betegg*l guT ogi6,'r*l"'.mriit r*-ir"eBllá'i EE''á lsí Íelhiqn61** rJfr*niIit*cioá*sc'r 

" k*;;it 
'{-"*k*máten 

* KEJE lt&pontb*n és::'#jj3ttrjfÍ.Lffa* *i"an ,tn'il rqi**'-**""k a'f lctr eegímlrltel.lnfutmácils saolgá*int ie] Jnk rcl"m.'"n s" inte cnen a_ri#';i#;E$L:,ffi-"gekn*k' x ftrhis
*r:*s.P^,ls*-*l.k'l*To=ÉFtnoootnelcafoiymn;;ldi',.*t*'*otmiatis.nniartot rk aT v tagjain|-ás qít ink lr sal * lnrií'á-io"';í.d"= kapc_solaiot

ff'lffi*Tff'Y#J*ffiá: ágyhoz l- t tt =F"d -sy, lh *;tri É& i'=d n k egy rég'á{
sH B@ek orsa{os Eg}ÍgsÜr* ÉtÍgl {SHEOE}, f,legyar sclcmsis ilultiplenes Bc*g*k Alapít**nyáv*l
*ffi,áf*int a magyÉkben lét{i srti s*gít &""tr*Ekk i-t*"*tn er sit t lh a lcapcscl.5t ss

3.]- Kozhasznrj tevékenység megnevezése:

3' 2 Kozhaszn ri tevé ke nysé g hez kapcsol d kozfe tadat, jo gszabályhe ly:

3.4
3.5

Kozhasznu tevékenységb l részesÜl k létszáma: 53KozhasznÚ tevékenység f bb eredményei :

rckn r&atrysfrsz*ry1

T,ffi Íff l"Y::x3{ffi 
=*n:1$É"'"pF"';il& 

r.npl'lendrdeklfi dsknek.es*jtas lj sís baT ci kkck j el áEk ."g, e"""n"*i *ra*r iliiJiEd;;'it?.Ü.; r.ou=r,t;Iff1!1glft]if"=111f!fj#!,,Ei s csalr e r il" 
"it*-in 

btsa+rae$,rosca*h*tyi

Kit lt verzi :2.50.0 Nyo mtatván y v erzio : 1.5 Nyomtatva: 2013.0 g.Z! 09.42.03



Szervezet neve:

4.L Fel has znált Vagyo ne lem meg nevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Anyagielleg ráfordítások L 233

4.2 Fel h as znált Vagyone le m m eg nevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Értéxcstikkenési leírás 903

4.3 Fel has ználtvagyon elem meg n evezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

ffikenység érdekében
fe l has znált Vagyon ki m utatása
(cisszesen)

2 L36

xoztraszn tevékenység érdekében
felhasznált Vagyon kimutatása
(mindtisszesen)

2 L36

4. Kozhaszn tevékenység érdekében Íethasznált Vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

5. cél szerinti jutattások kimutatása

5.1- cél szerinti juttatáS megnevezése
uaatlozo ev Tárgyév

osszes ráfordítás 2 L36

s.2 cél szerinti juttatás megnevezese
,tlozo ev Tárgy év

5.3 cél szerinti jutattáS megnevezése
,2'tlozo ev Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(tisszesen)

2 L36

cél szerinti juttatások kimutatása
(mindosszesen)

2 L36

6. Vezet tisztségvisel knek ny jtott juttatás

6.1 Tisztség El z év (1-) Tárgyév (2)

Elnok 0 0

6.2 Tisztség
(1)'u'tlozo ev Tárgy év (2)

Alelncik k 0 0

A. nek nYrijtott
juttatás cisszesen: 0 0

kitcilto verzi :2.50.0 Nyomtatvány verzi :l.S Nyomtatva: 2013.0 3 -2L 09.42.03



A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámotója és közhásznúsági melléklete I vx-t+z

Szervezet neve:

4.L Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4"2 Fel has znált Vagyo nele m m eg nevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Fel használt Vagyonelem meg nevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Kozhaszn tevékenvséq érdekében
fel has znált Vagyo n ki m tatása
(cisszesen)

Kozhaszn tevékenvséq érdekében
felhasznált Vaqvon kim tatása
(mindcisszeseÉ) 2 136

5. cél szerinti jutattások kimutatása

4. Kozhaszn tevékenység érdekében felhaszná)t Vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezet tisztségvisel knek nyrijtott juttatás

5.1- Cé! szerinti juttatáS megnevezése E|z év Tárgyév

5.2 cél szerinti juttatáS megnevezése Elz év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Elz év Tárgy év

cél szerinti juttatások kirnutatása
(tisszesen)

cél szerinti juttatások kimutatása(nrindosszesen) 
: 2 L36

6.L Tisztség El z év (1_) Tárgyév (2)

Feb elnok 0 0
6"2 Tisztség El z év (]-) Tárgy év (2)

Feb tagok 0 0
A. Vezet tisztségvisel knek nyrijtottjuttatás cisszesen: 0

Nyomtatva: 2013.03.2L 09.42.03Kit lt Verzi :2.50.0 Nyomtatvány verzi :l's
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeríísített beszámolója és közhásznúsági melléklete I lrc-r+z

Szervezet neve:

7. Kozhaszn jogáI!ás megállapításához szukséges mutat k
(Ad atok eze r fo rintb an.)

Alapadatok El z év (]_) TárgyéV (2)

B" Éves tisszes bevétel 2 367
ebb l:

c. A személyi i vedelemad meqhatározott részének az
ad z rendélk-ezése szerinti felhásználásár l sz l
1996. évi CXXVI. toruény alapján átutalt osszeg 250

D' Kcizszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Eur pai Uni strukturális alapiaib l. illetve
a Kohézi s AIapb I nyrijtott tármogatás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] 2 TL7

H. osszes ráfordítás (kiadás) 2 L36
l. Ebb l személyi jellegÍi ráfordítás

J. Kozhaszn tevékenység ráfordításai
2 136

K. Ad zott eredmény 23L
L' A szelvezet munkáiában kcizrenrííkod kcizérdekíÍ cinkéntes
tevékenyséqet végz személvek száma
(a ktizér-tlekíi onk ntes tevékénvséq r l sz l
2005. évi LXXxVlll. ttirvénynek megTelel en)

Er forrás ellátottság mutat i Mutato fel1esíÍése

lgen /Vem
Ectv. 32. S (4) a) KB7+82)/2 tW E u
Ectv.32. 5 (4) b) [K1+K2>=0] B u
EcN. 32. S (4) c) [(\7+\2-A7-A2)/(HI+H2)>=0,25] n tr

T ársad al m i tám o g atottság m utatÓi Mutato Íel1esíÍése

Ectv.32. S (5) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=0,02J x n
Ectv.32. 5 (5) b) KJL+J2)/(H7+H2)>=0,51 E u
Ectv. 32, S (s) c) KLL+L2)/2>= tA f l n x

Kit lt Verzi :2.50'0 Nyomtatvány Ve rzi :1.5 Nyomtatva: 2013.03.2L 09,42.03
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-t42

Támogatási program elnevezése :
Ff,Bh*bi|itifiiis a.sakt*a k bspxers*rm

Támogato megnevezése: ngg.sleernét'ltegyeÍ Jsg* lf*Eg*r dtn ko,rmtányeeta

Támogatás forrása:

kozponti koltségvetés

o n korm ányzati ko ltsé gvetés

nemzetkozi Íorrás

más gazdálkod

!
m

!
!

Támogatás id tartama: t$Í"c" *J". $Í.-2Í}1Íl- t}B - &Í.

Támogatási osszeg: 300 000

ebb l a tárgyévre jut osszeg:

tárgyévben felhasznált osszeg : 300 000

- tárgyévben foly sított osszeg:
300 000

Támogatás típusa: visszatérítend ! vissza nem térítend m

Tárgyévben felhas znált sszeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási 300 000

Osszesen: 300 000

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szciveges bemutatása:

Egz k zd'h b*gz*rn*s** m#,k{*'dsg,b* *ItÍtÍts* Kecslceméten
l{xmskenn *'ten filE l, V*r*n,* rg'! a stÍ rn u,! ál ,, f,rl assaáu s u
Kigku n hatason r{ls l, Bilxsse*Es&qÍ'

Ss :Kiskunhalffiieln.

Az Úzleti évben Végzett fÓbb tevél(enysegeK es programoK bemutatasa
n kidaldÜo termekben a jelcntlc* kn*k rchxbilirá*iá{$ ltcs*lés tryt*ása munkanapoleon.

Szervezet neve:

SMARAGD sM EGYEsÜler

Kit lt Verzi :2.50'0 Nyomtatvány verzi :1'5 Nyomtatva: 2013,0 3.2L 09.42,03
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A kett s ktinyrnrÍtelt
e gys zeríisített bes zámol j a

vezet egyéb szervezet
és kiizhásznriságÍ melléklete PK-1,42

Szervezet

sMARAGD sM EGYEsÜler

Támogatási program elnevezése: *b'Élltágiisesakffi

Meg}t i.Xogtilr*n**s@

Támogatás forrása:

kozpontl koltségvetés

on korm ányzati ko ltsé gvetés

más gazdálkod

Támogatás id tartama:

Támogatási osszeg:

- ebb l a tárgyévre jut osszeg:

tárgyévben felhasznált osszeg :

- tárgyévben foly sított osszeg:
2L5 000

Támogatás típusa: visszatérítend vissza nem térítend

Tárgyévben felhas zná|t osszeg részletezése jogcímentent
Személyi

Dologi

Osszesen:

Támogatás tár gY évi fel használásá"
s* ai *sgUron.o
|t**skem*tre, t Kislnrnhalrera' És i rc-'i-*""i*éranbr.

en Végze nysegexeSffi
ni h*gn rra{Jatrá k$xdlr.*

Kitcilt verzi :2.50.0 Nyo mtatvány v erzi : 1'5 Nyomtatva: 2013.0 3.ZL Og.42.Og

'7 d d?. 73," 
"73r L3r t fl' {}vqrt- Lh*-

#{ {"*r



A kert s kiinywitelt
e gys zeríisített b es z|árno t ríj a

vezet egyéb szervezet
és ktizhásznrisági melléklete PK-T42

Szervezet

SMARAGD sM EGYEsÜler

Támogatási program elnevezése: t'Bs m'ffi[r$.d.és ffi:Llp #r*ben

Támogato megnevezése: $.* erssis &iluttipl*

Támogatás forrása:

kozponti koltségvetés

on korm ányzati koltsé gvetés

más gazdálkod

Támogatás id tartama: ffi"sjL*BffÍ.E"Í.B"&x

Támogatási osszeg:

tárgyévben felhasznált osszeg :

- tárgyévben foly sított osszeg:

Támogatás típusa: visszatérítend Vlssza nem térítend

T ár gyévbe n fel has znált cissze g részl etezése iog c ím e n te nt
Személyi

Dologi

Felhalmozási

Osszesen:

Tám o g atás tár gy év i fe l h as z n ál,is án ak s 
= 
ove g e s b e m u tatE]

rod*et ,f lL

s programo-
'4p*p_$ruÍÍT*p,pdk

:ffHia*::T*n: 1re": **$l3""tg* "Í,l**tmi*b*l 
m.ss" rr*Fs,n 

"KryB**." ar fu E*funon a Eqototat rÉs ecglÉkkal *!" * ilffi há{'*Fb*r't|tpmH tonerck $EÍnslng dlo'te r*ner *-c.''on *,Íns ,,ái}"r&* ny*m**r*ci fuladekhaa-|ffinytrclÉe dÍ|a
d*l adáfr lff}lt*s díja

Kit h verzi :2.50.0 Nyo mtatvány v erzi : 1.5 Nyomtatva: 20i.3. O g.ZL 09.42.09
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A kem s kiinyrruitelt
e gys zeríisített b es z|árno l j a

vezet egyéb szervezet
és kiizhásznrisági melléklete PK.L42

Szervezet neve:

sMARAGD sM EGYEsÜler

Támogatási program elnevezése:

Támogat megnevezése: rtt,ber! ErsÍ*rrrfu
E^&*TF*ÍJE-se-ffHe 

g

Támogatás forrása:

kozponti koltségvetés

o n korm ányzati koltsé gvetés

nemzetkozi forrás

más gazdálkod

Támogatás id tartama: s#l" f H!"' *Eff.Í.fr . Í B. &t

Támogatási osszeg:
370 600

ebb l a tárgyévre jut osszeg: 370 600

- tárgyévben felhasznált osszeg:

- tárgyévben foly sított osszeg:
370 600

Támogatás típusa: visszatérítend Vtssza nem térítend

T ár gy évbe n fe l has znált cissze g részl etezése j o g cím e n ré nt
Személyi

243 108

Felhalmozási
L27 492

Osszesen:

Támogatás tárgy évi felhasznatasa
ur*llÉtás,*
xxnméfur seÉllÍféEÜk

*!*'I**o posta harri dÍj
e *Íonok besn*ra*w'

1uzletlévEg3r**nl gti rgklárn@.ldi lE db
fi4 Fapi'rn ntap,p*

*v' *k*nymg fu m *.l t*t'ás*_ ki n ylmrn t*rnr se r 
'| 
eFena*nvex*ffi'ilesaÉs *Írtaás *Á ;ou n k ffijLl 6g651*F*r'',srei Ég t*lgfg,n&s'segnre ss

hax*g*, hifflldgt#s k{ilt#gei Ke**kemÉfuq :B,udap*.s,tr* ss a rsgett*grrs$rgy *sakriz fu'saeruss *ffnstrns mshil blerurmok {elaxy:s f !t* ,M ni
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A kettős könywÍtelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhásznúsági melléklete PK-T42

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése :
frk d'i,k p$Í"E

Támogat megnevezése: rn kri Sr$fo,rri*s T*rn*ga,f*s KsE"tS

Támogatás forrása:

kozponti koltségvetés m

onkorm ányzati koltségvetés !
nemzetkozi Íorrás n
más gazdálkod n

Támogatás id tartama: ,t 3 
" 
{$s" :Bf*ffiÍ.s' $& 

" 
&E

Támogatási osszeg:

54 000

tá1gyévben Íelhasznált osszeg :

tárgyévben folyosított oss zegi

Támogatás típusa: visszatérítend n vissza nem térítend m
Tárgyévben felhasznált sszeg részletezése jogcímenként

Személyi

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szciveges bemutatása:
Ptl=,s,Éai e.d*35 Ft é{s teJeÜunoc
ragdÍj fizetÉs Í'?.47E Ft
sfi*r nyc,mtat b,a I.,8LS Ft

etl evben Végz VeKenysége s programoK bemu
I|BDE tagdÍi fizeÉs*' sejt
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