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Statisztikai számjel

Közhasznú Társadalmi Szervezet neve: Magyar Helsinki Bizottság
Közhasznú Társadalmi Szervezet címe: 1054 Budapest" Ba

közhasznú beszámoló
2013. év

Keltezés ; Bwfup et|20 7 t!0

t!2!

/,-*;r",

A közzételt

adatok könywizsgálattal

nincsenek alátámasztv

a,

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített b eszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42
szervezet neve:
gyar Helsinki Bizo

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok eze r íorintban. )

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKÖZÓK (AKTÍVÁK)

A.

Beíektetetteszközök

t413l

L57

435

L57

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

13 70(
225 a93

2 305

283 801

2 4a1

23o7

6 333

l. készletek

ll. követelések
lll. Értékpapírok

c.

lv. pénzeszközök

-2

277 468

13 783

1 036

24o o28

16 088

2a4994

22I 637

-99 251

136 073

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

15 463

-15 463

Tőkeváltozás/eredmény

166 032

_98 943

1223a0

40 13€

15 155

13 693

18 39i

23o7

2173o

18 39.'

23o7

2173o

223 4oe

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D.

Saját tőke

l

I.

lll. Lekötött

tartalék

lv. Értékelésitartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltarta|ékok

F.

Kötelezettségek
l. Hátrasorolt kötelezettségek
l

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid leláratú kötelezettségek

G.

passzív időbeli elhatárolások

troRRÁSoK Összesrru
Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-I42
szervezet neve:
Magyar Helsinki Bizottság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
előző éV

1. Ertékesítésnettó árbevétele

(Adatok

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év
tárgyév
helyesbítése

elóző év

tárgYév
előző év
helyesbítése

e

ze r forintban.)

Osszesen
előző év

tárgyéV
előző éV
helyesbítése

4L 621

40 7or

41,627

235 73o

265 7o3

13 81 235 73a

L26

7t

L26

81l 233 308

265 o82

40 70!

2. Aktivá|t saját teljesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek
-

tagdll, alapítótó| kapott
izetés

-

támogatáSok

-

adományok

tref

4. Pénzűgyi műveletek bevételei

265 7oi

L3

8Ll

7t

265 o8i

13

2

543

3 3ol

-7-

292

29í

13 81l 233 30€
2 29(

54a

7 56l

3

3ol

-L 292

7 561

5 Ren.lkíviili bevételek
ebből:

alapítótól kapott beíizetés
támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

3o9 7a2

a2 52i 2B4 gLE

: közhasznú tevékenység
bevételei

3o9 7L2

2a4 gLE

L72 357

]-76

ebból

6. Anyagjellegú ráfoídítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből

:

vezető tisztségviselők

iuttatáSai

8, Ertékcsökkenési Ieírás

3o9 7L2
3o9

6a2

L2 52 2a4 91.í

7Ii

284 91€

I72357

].76 6a2

a4gLt

90 763

84 91€

90 76:

5 40§

7 88§

5 40€

7 88í

537

467

537

461

9. Eqyéb ráíordítások

4 05c

L76

4 05í

a76

J_O. Pénzügyi műveletek
ráíordításai

7 72c

2 59t

7 72t

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

-2 633

Nyomtatva

: 2o1
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2 59€

A kettős könyr.vitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK- L42
szervezet neve:
Helsinki Bi

Az egy sze rűsített éves beszámo ló eredmény-ki
elózó év

előző év
tárgyéV
helyesbítése

11. Rendkívü|i ráfordítások

utatási 2.

m

(Ad atok

előző év

e

zer

íor intban.)

osSzeSen

Vállal <ozási tevéke

Ale .pteVékenyS(

tárgyév
előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

539

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1o+11)

ebből: közhasznú tevékenység

ráfordításai

c. Adózás előtti eredmény (A-B)

269 57í.

-2 633 277.225

269 57í

27L 22E

53§

-2 633 27I 225

269 57e
269 57É

27L 225

40 13(

15 15:

13 69:

40 13(

15 ]-5:

13 69:

40 13(

15 15I

13 69:

40 13€

15 15a

13 69:

40 13(

15 15!

13 69:

40

15 15a

13 69:

72. Adófizeíési kötelezettség
D. Adózott eredmény (c-12)

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

13G

Tájékoztató adatok
A. Központi költsegvetési

10 99€

10 99(

támogatás

B, Helvi önkormánvzati

költséÓvetési támo-gatás

C. Az EUróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyúitott támogatáS

91 38(

-91 3a(

_91

91 38(

3at

D. NormatíV támogatás
E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törVény alapján kiutalt

összeg

F. Közszolgáltatási

63I

6s2

63!

692

bevétel

AZ adatok könywizsgá|attal

alá vannak támasztva,

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:í.6

Könywizsgálól

záradék

-l
J

Nyomtatva
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: 201
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Nem

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
szerősített
beszámolój a és közhasznúsági melléklete
egy

1. szervezet azonosító adatai
1.1 Név

Helsinki Bizonság

1-.2

székhely

lrányítószám:

Település:

EEEE

Budapest

közterület neve: Bajcsy-Zsilinszky

Házszám

[;*.8r---__-l

1.3 Bejegyző határozat

E-_l
FE. ffi.FloFT8FTl/|ail-fl /[I

Lépcsőház:

száma:

Közterület

t-l

Emelet:

1,4 Nyilvántartási szám:

7oFl.,FH,z |TI8lTT-r

1.4 Szeívezet adószáma:

EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve:

jellege:
Ajtó:

E,

---l

E.----l

dr. Pardavi Márta

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Úagyar t-ielsantd BÉzonság nyoffon köVeü, hogy valóban gya}fi}i§lhatók.g azok a iagolq amelyékét háZai
yeank t}izto§itának. és hizrosítiák,e a rnagyáí t{irvén}.ek azokal a jBgokat, anrelyeket neffizetkóZi
egáltapodások vagy az gnrberi jogckra v§BaíkozÓ átalálos alapelvek Órtelrnéb€n b,iztosítaniuk kel1.
eselbe§ - bÍrálja a jogszabály*kal é§ a
Magyar HelsiEki BíZon§ág elel}Izi, váJaíí}int 'ndok{}lt
hsgy rórvényeink jobban §}ggíelelienek az e§]r}eri joEi
atot, ígyekszik háI§! a törvényálkorá§ra.
éPpe§ á;oggk biztosílá§áért íete§ös
apelveknelq es jogi segfiséget nyújr azoknak, ákikn€k alapvelö
rratatom sénene §reg. il§d. kúlön nrelléklerJ
'ogait

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenysé g

m eg

nevezése

:

beri

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

5.5 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Ect.2.§.20.pont

tv. szer.védett tulaidonsáqqal rendelkező

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

15000

kúlón meltéldel

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I vx-t+z
i

szervezet neve:

4, Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

(

Ad atok

e

zer

4.7

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vaqyonelem értéke

FeIhasználás célja

4,2

Fel használt vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás cél,ja

4-3

FeIhaSZnált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

FeIhasználás célja

forintban. )

tárgyévi eredmény közhaSznú tevékenysé9bő

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kim utatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
elhasznált vagyon kim utatása
(mindösszesen)

f

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Éa

Cél szerinti,j uttatás megnevezése

Előző év

Tárgy éV

q2

Cél szerinti jutattáS megnevezése

Előző év

Tárgy év

3 99l

c

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

3 99,

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

3 994

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

Előző év (I)

6.1 T!Sztség

társelnö!
6.2

Tisztség

A.

v

ezeíő tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:í.6

TárqyéV (2)
7 88s

5 40€

Előző év (7)

Tárgy év {2)

5 40!

7 aa€

Nyomiatva : 2o1 4.o4.04 09.22.5í

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete i PR-l42
i

szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok eze r forintban.)

Tárgyév (2)

Előző év (1)

Alapadatok
B. Évesösszes bevétel

322 23l

2a4 gLt

635

69i

ebből:

c. A személyi jövedelemadó m.eghatározott.r.észének az
ó)ó renaá közése szerinti f elhásználásár ól szóló
Ísso. evi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

áá

D. Közszol gáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás
F. Az Európai Unió strul<turális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

321 599

2a4 22í

H. Összes ráfordítás (kiadás)

266 943

27L22!

84 91í

90 76i

269 57í

27t22a

55 29:

13 69:

1(

1:

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

közreműködő közérdekű önkéntes
L. A szervezet munkájában
-személyek
száma
tevékenvséqet véqző
ía közérőekÚ önkéntes tevékénységtőlszóló
2oos, evi Lxxxvlll. törvénynek megfelelően)
E rőf orr ás e l l

átotts ág

m

Mutató teljesítése

utatói

/vem

lgen

EctvE.

§

@

a) [(B7+ B2)/2 > 1,.000.000.,

Ftl

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) KI1+I2-A7-A2)/(Hl+uz1>=6,251
T ár s

ECIV, 32. § (5) a)

[(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) C) [(Ll+L2)/2>=

v

er zió

!
n

x

Mutató teljesítése

n

B

x

n

D

tr

1"0 fő]

:2.58.0 Nyomtatvány verzió

tr

B

ad al m i támog atottság mutatói

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>-0,5]

Kitöltő

x

:1

.6

Nyomtatva

: 2O1

4.04.04 09.22.51

A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet
pk-142
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete l
l

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

ij

Támogató megnevezése:

=

íóPai

Bi

zottság §

u

rópai

központi kö|tségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása

"..r"rkarj

f*rá.

ekii

it{l

gya A§áp Kózo§Se,g í FeE tepeseE}

!
!
!

[8 hónap

Támogatási ósszeg:

M en

tudás§nyagfu§r Val! h6Eáíéí€5 lavitása az E[_l,trat

m

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

szilhsag€r

r*""hlh,",ó"És_"lxgál§thaa

l,.-bl"kil"

118 295 805

-

ebből atárgyévre jutó összeg

25 752 o54

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

25752 o54

-

tárgyévben folyóSított összeg:

76 146 361

visszatérítendő

Támogatás típusa:

l

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

§

Dologi

18 821 365

Felhalmozási

o

osszesen:

25 752 o54

930 689

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
tan

kótryv

el

ökész ítése.kü

líó§ d

i képzések el ökész ítése.

álkozónrésztvéret'kiltalá§}coordinálásaéstámogatása.

i jávít?a a_ sEavahalretöség vizsgáIatánák *t}jetkitirritását és
nirröségét ai európai Unióúán. és e célra innovatív és íerrntart|,1ató képzésimódszerel<et dolgozuon ki.

Kitöltő Verzió:2,58.0 Nyomtatvány veízió:1.6

Nyomtatva:

2o1

4.o4.o4 09.22.52

A kettős köw,witelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete i pK-l42
I

szervezet neve:
Helsinki Bizottság
Támogatási program elnevezése,

{ szavahihetöstig

vizsgá§atának

központi költségVetéS

!

önkormányzati költségvetés

n

nemzetközi forrás

m

Támogatás forrása:

!

más gazdálkodó

Támogatási összeg:
-

-

l0 lrónap
32 631 o28

ebből a tárgyévre jutó összeg:

2L 95a 43L

tárgyévben íelhasznált összeg:

21 958 431

tárgyévben folyósított ósszeg:

áz EU-bán

urópai 8izonsáE §urópai fulenekültúgyi Atáp Kdz$§§égt Fettépé§ek]

Támogató megnevezése:

Támogatás időtaftama:

fejte§ztése a §renekültügyi etjárás§ktrán

20 815 398

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

11 438 659

Dologi

70

Felhalmozási

o

összesen:

21-

51-9

772

95a 43I

Támogatás tárgyévi f el haszná!ásának szöveges bem utatása:
,,lemzeüözi projela koordirrátása. neffizetközi koníerencián való résztvéte3,kutátá§i anyagok összegyüjté§e es
rgységes szerkázerbe íogla!ása. nettlzetktizi ta§krr§yv me5írása" szerkesztése és rfiegj€le§tetése, egyéb képzési

ilryagck ősszeálírása-

Az Üzleti évben végzett íobb tevekenysegek es programok Demutatasa
iegÍtségével!aVírsáa§zaváhihetöségvtzsgáaránai<ct}jetkiti\..táSátés
nir.löségét az Eilrópai Uniótran, és e célra iDnovatíV é§ íellntartírató képzésimódszer€ket dolgozzo§ ki,

Kitöltó

veízió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva

: 201

4.04.04 09.22.52

A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-l42
l

szervezet neve:
v!enedékkérök háték€§y

Támogatási program elnevezése

j

oüvéde! m§

:

:NSZ Menekű§rúgyi FótJiZtGssá§

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati köItségvetés
Támogatás forrása:

,*.r.,k-' -"á=

m

más gazdálkodó

TámogatáS időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebból a tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg

-

LZ

hónap

21-

574 ooo

!
!
D

za34o 524
:

tárgyévben íolyósított összeg:

2l34o 524
zo 429

Támogatás típusa:

96t

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

1a 155 o59

Dologi

3 185 465

Felhalmozási

o

összesen:

2l34o 524
szöveges bemutatása:
sadásésképvi§elet,té§yÍé§tárótátogatá§oka§,eÍagadóáltonrá.sokonés
-hitárrnegfigyetés..lníormációs

Támogatás tárgyévi felhasználásának
rogaá&on, á szerf} tratálsz*ászon

anyagok készítése,íorditás*" nyomtátá§a,

rrinedélcjagi űgyvádhálózat §zakmai és adn.inisztraifv koofdinációla. képzésszeruezése és tartása_

@yarországraérkezö.rr€
n1E€tltÓz.védeletrrreszorulókűtíÓtdiekszíEvo§ala§éslBgyenesios
ittewe az ü§yűket i8telö€§ naprakész é5 érth€lő iníornrációkhoz jussa§ak.
;e§ítségnyn;Úsrroz.

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:í.6

Nyomtatva: 2o1 4.o4.o4 09.22-52

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhááznúsági melléklete I lx-r+z
l

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

védetffiéért
=en,ltártható ffienedÉxiogi otitatássaf a nreRektiltek haték§nyar}h
:

FIsz Me?rekű

Támogatás forrása:

B{ü

gyi

F6

bizt+sság

központi költségvetés

n

önkormányzati költségvetés

n

*rn^,-a--*

m

más gazdálkodó
TámogatáS időtaftama:
Támogatási összeg:

t1 770 985

-

ebből a tárgyévre jutó ósszeg:

, 541 736

-

tárgyéVben felhasznált összeg:

) 541736

-

tárgyévben folyósíton összeg.

B

Támogatás típusa:

D

hónap

}

9a7 2oo
visszatérílendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált ósszeg részletezése jogcímenként
Személyi

2 067 056

Dologi

7 474 68ÍJ

Felhalmozási

o

osszesen:

9 541 736

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
ezése és tartása egyete§ra ot(tatók számára a Reeíugee La1ÁÍ Reader
tzerkesztöiner nevodááávat. A Reíü§ee Law Readeí Ofö§z nyet\rfr váttazatásnak írissítése.Kiadvány készítésenégy
lryeiveB a jogldani rffi nróclszertanáról.

@eahozzáférésta!rra§íuiszínvanaIúrnenedékjogioktatástrozLaün-A§rerilábaB'a
Reíu§ee Law Reader és á jogklinika
<o.ei-t<*t*ten és eszat-ntrat(át}an. valafiant a szoviet ulódáltamolchan,
tr

a-

ódszentan seg ítségáveB.

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva

: 201

4.04.04 09.22.52

A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete l PK-l42
i

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése

t"

"bL"ktr"

=NSz

*,r_

,h.tóréq_vi.sqálathca szüksag€5

önkormányzati költségvetés

,*.r"rkaű""áa

TámogatáS időtaftama:
Támogatási összeg:

itsvitásts er Eu_l"an

!
!
m

!

más qazdálkodó
}

v3lá 1-6rail€r€s

MenekúttüEyi Föt}iZtosság

központi költségvetés

Támogatás forrása:

tudá§tsEYagl_loa

rrónap

6 165 478

-

ebből a tárgyévre,jutó összeg:

5 604 236

-

tárgyévben íelhasznált összeg

5 604 236

-

tárgyévben folyósított összeg:

3

165 478

visszatérítendő

Támogatás típusa:

n

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

D

Dologi

5 604 236

Felhalmozási

o

osszesen:

5 604 236

Támogatás tárgyévi f el használásának szöveges bem utatása:
\,!émzetkóZi kutatás.

ítségévetia$Ítq1a-szavahihetöségvizsgáaránakot}jetkitivitásátés

rrinóségét á rurópal UnaóÜarr. és e cétra innovatív és íe§ntártható képzésimódszereket dolgozz§n ki"

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva

: 2o1

4.04.04 09.22.52

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
pK-1,42
egyszerűsített beszámolója és közháÉznúsági melléklete I
l

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése

v!e§edél&érö*( hálék§ny jogvéde[me

urópai

Támogató megnevezése:

'9lenekiiltűgyi

Alap Nenrzeti Feltépé§ek 2811

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás

l

t2 hórlap

Támogatási összeg:

!

E

más gazdálkodó

TámogatáS időtartamai

m

33 657 92o

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben íelhasznált összeg

-

tárgyévben folyósított összeg,

0

+

349 o5o

Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

o

Dologi

0

Felhalmozási

osszesen:
Támogatás tárgyévi fethasználásának szöveges bemutatása:
lO12" élri program

maradványosszege"

Az Üzletl évben vegzett íobo tevekenysegek es programok oemulalasd

Kitöltó

verzió:2,58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 20'l 4,04.04 09.22.52

A kettős könywitelt vezető egyéb szerveze_t ,_ _
pK-l42
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I
!

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése

\ hontatanok védeln,le és a trantaiansiig nrege§özése Magyarországön

:NSZ Menekti§rűgyi FőbiZtesság

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati kóltségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi Íorrás

E

!

más qazdálkodó

lrónap

TámogatáS időtartama:

3

Támogatási összeg:

3 5o5 ooo

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 252 506

-

tárgyévben felhasznált őssZeg:

3 252 506

-

tárgyévben íolyósított összeg:

!
!

3 5o5 ooo

visszatérítendő

Támogatás típusa:

n

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

2 640 0oo

Dologi

612 506

Felhalmozási

0

összesen:

3

252 506

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
etöeésének ténrakórberr. A kiadvány a témáharr végzeu
jo§i
cuátásott *rednrényeit, a í€rülete§ tapasitatt hiányosságoi<at és az 4á§lásokát mutatja be, Íel§asználva a
anácsadás tap.aszútatalt, képzés szervezése és tartása. jogi ta§ácsadás és képviselet trantalanság-rrreghatározási
}ljáíásoki}an"

gtratározásieliárásminóségétésh*rékonysását.val3m.nthogy
- r."ritalaniág szuletéskori nregelözésével kapcsotato§ hazaa íriányosságokat, é§ a!ántásokat fo9alfirazzsn §rg§

"iái'*rfi gg§z
}zek

ü

ntetéséré.

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva

: 2o1

4.o4.o4 09.22.52

A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet
l
_
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete l PK-l42
szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

,lt

éd iaszákellt']

erek képzésea

b

eíogad ó társadá

0 n]

ért

:uíópai lnte§rációs Atap NÉnrzeti Feltépések

Támogató megnevezese:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

**='köri fa*.

t3

Támogatási ósszeg:

!
m

!

más gazdálkodó

Támogatás tdőtartama:

m

hónap

5 443 699

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított öSSzeg:

0

2 o47.387

visszatérítendó

Támogatás típusa:

!

vissza nem téíítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0

Dologi
Felhalmozási

)

osszesen:

D

Támogatás tárgyévi felhasznátásának szöveges bemutatása:
{ progranr 2ú14. januárllan irrdul,

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva

: 2o1 4.o4 -o4

09.22.53

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

I

i

pK-142

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

j."k-*i

ifd€k€tr€nYesitds

"=u-".§€re,

ffii

Támogató megnevezése:

önkormányzat]

költségvetés

Támogatás forrása

!

!

más qazdálkodó

Támogatási összeg:

n
m

"""-l=rkö.ű*r*
L8

euspai m€§!éldsitjiEáÉrt

Ménektiltügya Aláp Kóztisségi Fettépéseki

központi költségvetés

Támoqatás idótartama;

é= kÉpzis ts f.6§yatBrt*5 3ltPrFBtj§áinak

lrónap

2 al6 72t

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

138 316

-

tárgyévben felhasznált összeg:

138 316

-

tárgyévben íolyósított összeg

1

857 652
visszatérítendő

Támogatás típusa:

D

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

]

Dologi

138 316

trelhalmozási

o

összesen:

138 316

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
iert*n tialaxításában v*ló részvétel,

cRE}áItatkoordinátproielficéEja.hogyelö!1r§Zdíi§aamenai(űltügyi

5rizet ailernátíváinak alka|nra_zását az uniós tagáilanrokban, e kórt}en feltárja a PétdaértékfigYakörláIgkáT é§ a
{ülönó§é§ probténrásnak íréllgyak§rlatú országak szánrára testrészabott képzésianyaqor dclgozzon ki.

Kitöltó

verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva

: 2O1

4.04.04 09.22.53

A kettős könr,rrvitelt vezető egyéb szervezet
pk,l42
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete l
i

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

{ontatarrság Magyaro rszág on

hlsz

Támogató megnevezése:

Mefl ekü §riilgyi FBt] i ZIo5§á§

központi költségvetés
önkormánVzati

Támogatás forrása:

költségvetés

nemzetközi forríís

12

n

E

!

más qazdálkodó

TámogatáS ldőtartama:

n

hónap

Támogatási összeg:
-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

-

tárgyévben felhasznált összeg:

0

-

tárqyévben folyósított összeg:

1 791 863

Támogatás típusa.

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

o

Dologi

0

Felhalmozási

osszesen:

)

Támogatás tárgyévi felhasználásának

lorz.

éori prsg

Kitöltó

szöveges bemutatása:

ram m.aradványrisszege"

verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2o1 4.o4.o4 09.22.53

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közháóznúsági melléklete I pK-142
l

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése
Támogató megnevezése:

{E i lÉ§júbb 998horletólt alqlasitÁs
"jlPrÉdákkfu6kJr Eáíéiésse véd*ipmhB
,É€Jú il.E
1ríi3* 8 R€nEdiikkétiih

v€d€lt§hÉr

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

,*-r",ka' *á,

Támogatási összeg:

A 9úhlini r€f|d€lÉl

I

!
m

n

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

-

Meneküttiigyi Aláp Kózösségí Fellépések}

ffii

Támogatás forrása

tr EU,b§n

la hónap
3 476 o5o

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

L237 5L9

-

tárgyéVben felhasznált összeg

L237

-

tárgyévben íolyósított összeg,

t74a7oo

Támogatás típusa:

5]-9

visszatérítendő

n

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

1 a7o 46'3

Dologi

67 056

Felhalmozási

o

osszesen:

]-237 5t9

szöveges bemutatása:
átlÓnrenedétd(érÓmeghallgatásaalapján"EztkÓvétöenaJ€Z§Hita

Támogatás tárgyévi felhasználásának

li"*ÉŰri=*síro szo§galát etkészítette i végso ö§száha§sntító je|entésr, mety az egyes kuratásck eredményeit
izelnétyes i§terIúkar és az e§yedi országjelentéseket ós§ze§zi,

amor6emuráiása
rvezetrfiükÓdikegyÜtt,akikt(őzvetlen'(apcsoletbanállnakdBt}l.B!

:ljá.ás atttt iévő szenrélyekkel, azzá a célta§, tJo§y eEyrász_rÖi a ffien_edé}fiér§k §ze§rétygs tapaszÉe,|atainák
a§apján benruta§sá a Dribli§i Rendelet hatalya alatt átló merredékkéröt< rendelkezásére áÍtó vádelefi
,iiri*áv".ása
iZintiét és a vonalkozó példaértékfrgya!@rlatGkat-

Kitöítő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:,1.6

Nyomtatva:

2O1

4.04.04 09.22.53

A kettős könyvwitelt vezető egyéb szervezet ,_ _
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-142
l

szervezet neve:
Magyar Helsinki Biz
Támogatási program eInevezése:

lren*dékjogi képzés

lurópai fdenektiltiigyi Alap Ne§lZeti Fetiépések2ú11

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:

**r"'-arű""á,

!

í hónap

Támogatási összeg:

-

!
m

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

m

2 735 99o

ebből a tárgyévre jutó összeg

o

tárgyévben felhasznált összeg.

o

tárgyévben folyósított összeg:

1 080 664

Támogatás típusa:

visszatérítendő

n

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási

D

osszesen:

D

Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatása:

lo1u" évi prs§ram maradványösszege"

Az üzletl éVben Vegzett tobb teveKenysegeK es programoK oemulalasa

Kitöltó

verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva

: 201

4.04.04 09.22.53

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhásznúsági melléklete I PK-I42
l

Támogatási program elnevezése
Támogató megnevezése:

@kjúg'

etiárásot{Eán Európát}án

:

=urópar

Támogatás forrása:

erzonsáE §urópai Menekiiftiigyi Aláp KóZö§§égt Fe[§epeselr}

központi költségvetés

l

önkormányzati költségvetés

n

nemzetközi forrás

m

!

más gazdálkodó
trEnáp

Támogatás időtaftama:

'O

Támogatási összeg:

9 995 853

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

)

tárgyévben felhasznált össZeg:

D

tárgyévben folyósított összeg

:

a 076 4a5

visszatérítendó

Támogatás típusa:

!

vissza nem

térítendő m

Tál gyéVben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

o

Dologl
Felhalmozási

D

összesen:

o

Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatásar

üzleti éVben Vegzett ToDo

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1,6

Nyomtatva: 201 4.04.04 09.22.54

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I PK-142
szervezet neve:
Helsinki
Támogatási program elnevezése

A e§ajádiU!ftóI
:

]U-bart
tl ró

Támogató megnevezése

pai

Bi z

=

elszákítöü gyermekek menedékhez való jogának érvényesüléseaz

onsáE {Atapj ogok és Al lam

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi íorrás

Támogatási ósszeg:

3 772 a73

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

o

tárgyévben íelhasznált összeg-

o

tárgyévben folyósított összeg

gárság

F rag

rant}

!
!
!

hónáp

TámogatáS időtartama:

l

m

más gazdálkodó
E2

po

583 218

Támogatás típusa:

visszatérítendő

D

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

o

Dologi

o

Felhalmozási

o

osszesen:

o

Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatása:

lo12" évi prggram maradványtissze§e.

Az ijzletl evben vegzett tobb tevekenysegek es progíamok bemutalasa

Kitöltó

verzió:2.58,0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 201 4.04.04

09

-22.54

20].3. évi Közhsznúsági beszámoló melléklete

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG
2013. EV
BEERKEZETT TÁMOGATASOK
Mog}or ltét§ií<i Bizon§óg

Adomanyozo megnevezese - Telnasznalas Ceua

ossze9

@kültügyi

Alap Közösségi Fellépések) Building Credibility: Supporting EU-wide access to know-how on
objective credi bi ity assessment (HOM E/20 12 ftRrXl CAl 400 1) (Az
objektív szavahihetőség-vizsgálathoz szükséges tudásanyaghoz való
hozzáférés iavítása az EU-ban)
rhe Oak Foundation - Unrestricted Programme Support - Szabadon
=alhacználhatÁ Támonaiás
l

ltyílt Társadalom Alapítványok (open Society Foundations) - Intézményi
[ámogatás a Bizottság emberi jogvédő tevékenységéhez

európai Bizottság (Európai Menekültügyi Alap Közösségi Fellépések)
CREDO: Improving Credibility Assessment in EU Asylum Procedures

(CREDO) (HOM E/20 10/ERFX/CA/ 1694 ) (A szavahi hetőség
vizsoálatának feilesztése a menekültügyi eljárásokban az EU-ban)
E|\ISZ t4eneküügii Főbiztosság (UNHCR) - Menedékkérők hatékony
innrrÁrlalmp í?n1 ?)
.r,lsz luenet(ültügyi Főbiztosság (UNHCR) - Raising protection standards
:hrough sustainable refugee law education (Fenntartható menedékjogi
rktatással a menekültek hatékonyabb
lvittt rársaOalom Alapítványok (Open Society Foundations) - Improvin9
procedures in penitentiaries (Tisztességes
"he fairness of disciplinary
:aarral mi aliÁrÁcaV a híi nfptéc-vén rphaitáSha n)
itlSZ Menekültügyi FŐbiztosság (UNHCR) - Building Credibility:
Supporting EU-wide access to know-how on objective credibility
essessment (HoM E/20 12/ERFX/CA/400 1) (Az objektív szava hi hetőség_
,lizsgálathoz szükséges tudásanyag hoz va ló hozzáf ér és javítása az Eu-

védelméért)_

Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) - Rule of

Law Defenders (jogállamvédők)

76

1,46 361

48 0B9 250

40 23o 07:

20 815 39t

20 429 961
B 987 20c

B 577 209

6 165 47t

5 478 32(

Európai Menekültügyi Alap Nemzeti Fellépések 2011 - Menedékkérők
hatékony jogvédelme (2072. évi projeK maradványösszeg)

4 349 05c

NyíltTársadalom Alapítványok (open Society Foundations) - Towards of
equality of Roma defendants before courts and in penitentiaries (Az
egyen ő bá ná smód vi zsgá ata a bü ntető igazságszolgá ltatá si

4 123 Blc

l

l

.^^.l--ap|ran\

ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) - Improving the protection of
;tateless persons and the prevention of statelessness in Hungary (A
rontalanok védelme és a hontalanság megelőzése Magyarországon)
Manánadománvok
eurOpai Integrációs Alap Nemzeti Fellépések - Médiaszakemberek
kőnzé<e e hpfonarló társadalomért

3 505 00c

2 295 93(
2 04l 38l

20],3. évi Közhsznúsági beszámoló melléklete

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG
2013. ÉV
BEÉRKEZETT TAM OGATASOK
MogDór Helsií{d FJ.elrsóg

osszeg

-----Ádom-nyozómegnevezese-te|nasznalasceua
Európai Bizottság (Európai Menekültügyi Alap Közösségi Fellépések)Making Alternatives to Detention in Europe a Reality by Exchanges,
Advocary and Lea rni ng ( MAD E-REAL) (HOM E/20 1 2 l ERFX| C^l 4020)
és képzés a fogvatartás
(Szakmai eszmecsere/ érdekérvényesítés

t857 65i

alternatíváinak euópai megvalósításáért)
ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) - Hontalanság
Maqyarorszá gon (2012, évi program)

1 791 863

Európai Bizottság (Európai Menekültügyi Alap Közösségi Fellépések) Assessing the Dublin Regulation,s impact on asylum seekers, access to
protection in the EU (HOME1}}7Z1ERWC^lt712) A menedékkérők
hozzáférése a védelemhez és a legjobb gyakorlatok azonosítása az Euban - A Dublini rendelet hatása a menedékkérők védelemhez való

t

e az
hozzáf érésér

E U -

ba

n)

Európai Integrációs és Migrációs Program (EPIM) - Access to
Protection: a Human Riqht (A védelemhez hozzáférni emberi jog)
Nemzeti Fellépések2071 - Menedékjogi
VÁnzÁc ()n1) ávi nrnnrAm maradvánvösszeO)
RJ ró pa i Menekü ltügyi Al a p Közösség i Fe épések) ffipa i
'GenSen - Enhancing gender-sensitivity and a harmonized approach to
;ender issues in European asylum practices in order to better identify
lnd serve the needs of vulnerable asylum-seekers"
:HOME/2009/ERFX/CA/1037) (Gender ézékenységa menedékjogi

@

Bizottn(

Integrációs és Migrációs Program (EPIM) - AIDA Asylum
lnfnrmaf inn Data hase í Menedék,iooi Információs AdatbáZiS)
ör,jela€rein PRO ASYL - Jogi segítségnyújtásmenedékkérőknek és a
{l rhlini pliárá<nk mnnitnrozása
7o/o

ruópai Bizottság (Alapjogok és Allampolgárság Program) - Improving
the right to asylum for unaccompanied children in the EU (JLS/20092010/FMC/AG) (A családjuktól elszakított gyermekek menedékhez való
iooának érvénvesüléseaz EU-ban)
Fovesíileti taodíiak

Osszesen

1 687 01(
1 080

66l

ll

=uópai

3Z]A

748 70C

L 076 4B5

76I B52
729 02:
692 44e
583 21€
126 00(

zo3 5o9 J50

Statisztikai

számjele:

19013983949952901

Közhasznú Társadalmi Szeruezet neve: MAGYAR HELSINKI

BIzoTTsÁG

Közhasznú Társadalmi Szeruezet címe: 1054. Budapest, Bajcsy-Zs. Út 36-38.

Kiegészítő mel!éklet
a 2013. évi beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2014.

április 24.
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i
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UL2.

Általános kieqészítések

A KiegészítőMelléklet a MAGYAR HELSINKI BIzoTTsÁG 2o13.o1.o1-től 2013.12.31-ig terjedő
tevékenységérőlkészült.
időszak
--]"Ór.uálYi
'natiertent
ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a tÖbbszÖr

a

beszámoló,

móaoóftott zóoo. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvénybenlévő adótörvénYek szolgáltak.

1.

A szervezet adatai és tevékenvséqi körének bemutatása

Alakulás
Alakulás és bejegyzés
A szeruezet teljes

kelte:

neve:
Székhelye:
Adószáma:

képviselő elérhetőséoi adatai

1989.10.01
MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG
1054 BUDAPEST Bajcsy-Zsilinszky út 36_38.
19013983-1-41

lltz.

:

1. Név: dr. Pardavi Márta

Lakcím: 1075 Budapest, Wesselényi u, 2.
2. Név: dr. Kádár András Kristóf
Lakcím: 1132 Budapest, Alig utca 3.

A szeruezet működési formáia: Közhasznú Egyesület

2.

A számviteti politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítésidőpon§a:
A mérleg fordulónapja: 2O73. 72.37.
A mérlegkészítésidőpontja : 2074, 03, 73,

A kettős könywitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeálliltásánál alkalmazott főbb
értékelésimódszerek és eljárások a következők:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök éftékcsökkenése lineárisan a társasági adótÖrvénYben
Ághatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A szervezet
iá"Ér".v.eóeuől adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem kéPzett,
meft a beszerzett eszközeinek éftéke,és/vagy maradványértéke nem jelentős.

A

10o

beszerzési értékÜkÖna használatba vételkor
azonnal költségként elszámolásra kerÜltek,

oo0,- Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök

értékcsökkenésileírással Ógy összegben

A devizában nyilvántartott tételek, éwégénátértékelésrekerültek zoI3,I2,3L-i K&H bank Vételi (deviza I.)
árfolyamon.

A

választott mérleg az ,,A" típusúegyszerűsített éves beszámolÓ, az eredménYkimutatás ,,A" tíPusú

egyszerűsiltett összköltség

eljá rássa l készü lt.

A kapott támogatások esetében azalábbi elszámolási eljárást alkalmazza a Bizottság:

1.

Általános célútámogatás: A támogatás célja és tárgya nincsen meghatározva (Pl.: magánadománY,
SZ)A lo/o), ebben az esetben a pénzügyi rendezéssel egy időben kerül elszámolásra az egyéb
bevételek között.

2,

Év végénelhatárolás könyvelése nem szükséges.

(projektMeqhatározott célútámoqatás: A támogatás célja és tárgya pontosan meghatározott
ha
szÜkséges,
és
kerülnek
tár"r.tá-k)lbb* az ésetben a bevételek év végénfelülvizsgálásra
elhatárolással korrigálja a Bizottság a kapott bevétel összegét, annak érdekében, hogY az adott
projekt kapcsán felmárüft költséggel összhangban legyen. Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként

után esedékesek, de a
kerültek kimutatásra azok a bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónaPja

kerÜltek
mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak. Bevételek passzív időbeli elhatárolásként
mérleg
a
amelYek
bevételek,
elszámolt
és
kimutatásra azok a mérleg fordulónapja előü befolyt

ford ulóna pja utá

3.

n

i időszak bevételét képezi k,

A szeruezet va!ós vaovoni. pénzüqvi elemi a következők

elemei a következők voltak:
z eredménv alakulásának
kulásának eleme|
Bázisév eFt
Meqnevezés
309 712
Összes bevétel eredménye
269 576
Összes ráfordítás eredménye
0
Vállalkozási eredmény
40
136
közhasznú eredmény

4.

Tárovév eFt

Módosítás eFt

2B4 9I5

+I2522

z71 225

-2 633

0
13 693

0

+15 155

A mérleqhez kapcsolódó kieoészítések:

A mérlegben a 2012. és a 2013. évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak,
A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):

Bázisév eFt

Megnevezés

KESZLETEK
az aláhl-i bontásban
Megnevezés

attív időbeli e!határolás
rárnoqatasnoz

ka

ben (ade tok eFt-ban
Módosítás eFt

nek a
Bázisév eFt

(adatok eFt-ban

Meqnevezés
pcsolódó el hatá rolt bevételek

passzív időbeli elhatárolás (adatok eFt-ban
Megnevezés
támooatáshoz kapcsolódó elhatárolt bevéte|ek

Az elszámolt
ti

Tárqvév eFt

0

o

L3783

Módosítás eFt
+113 032

Tárovév eFt

0

Bázisév eFt

ffidőbelielhatárolás

éÉékcsökkenésileírás

rleáris terv szeri nti értékcsökkenési leírás

0

szerinti bontásban (adatok eFt-ban)
Osszeo eFt
467

te|esítményarányos teru szerinti értékcsökkenési leírás
4v éa módózerű ( progresszív) terv szeri nti értékcsökkenési

A táűvévben elszámolt értékcsökkenés

1 036
1 036

I27 tgl
L27 LgL

113 032

Deg resszív terv szerinti értékcsökkenési leírás

leírás
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés

277 465

Módosítás eFt
+13 783

Bázisév eFt

Összes uevétel aktív időbeli elhatárolá9

o

Tárgyév eFt

-2

223 406

PÉNZESZKÖZOK

Tárqvév eFt

o

467

:

tőke alakulása 2013. évben (adatok e! :t-ban
Bázisév eFt
Meqnevezés
15 463
tőke
Jegyzett
166 032
Tőkevá ltozás/eredmény
40 136
Eredmény közhasznú tevékenységből
0
Lekötött tartalék
0
Értékelésitartalék

sArÁT

rőxr

22L63L

Módosítás eFt
-15 463
-9B 943
+15 155
0
0

_99 251

Tárqvév eFt
0

t223B0

13 693
0
0

136 o73

Az eredménvkimutatás kieoészítése:
Az eredménykimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlÍthatók.

2014. év április hő 24. napján tartott egyesületi közgyűlés határozatával elfogadta

^
szerinti

ered mény következők

szerinti felosztását

a 2013. évi mérleg

:

Tárgyévi közhasznú eredmény: 13 693 e Ft.

Táiékoztató kieoészítések:

A

tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 76 fŐ,

következők

szerint alakultak:
Meqnevezés

Bérköltség
Bérjárulékok

Személyijellegű e9y9,b kifizetések ! ____
SZEM ELYI JELLEGU RAFORDITASOK

A személyi ráfordítások

a

Osszeo eFt
63 225
18 35B

9 1B0

90 763

Eqvéb kieoészítőinformációk:

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a

mérlegben nem je|enik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekorjelentős |enne.
A szeruezet határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0,- eFt

cé9 elkészítette a Magyar Helsinki Bizottság 20l2-es évre vonatkozó
független könywizsgálói' ;elentésétés auditálását. A feltáft számviteli hibákat a mérlegben és
eróáménykimuiatásbán a D oszlopban mutattuk ki, melynek elnevezése: Előző évek módosÍ]iásai.
2013. október 15_én Könywizsgáló

