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A kett s kiinywitelt
egyszeríísített beszámoloj a

vezet egyéb szervezet
és kiizhasznrisági melléklete I PK-I42

Szervezet neve:

Megbékélés Háza Alapítvány

Az egyszer sített éves beszámolo mérlege (Adatok ezer forintban.)

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖx 1nxrívÁx;
A. Befektetett eszkozok

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkozok

lll. Befektetett pénztigyi eszktlzok

B. Forgoeszkozok 247. 708

!. Készletek

!!. K vetelések 2L

lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszkozok 24L 687

c. Aktív id beli elhatárolások

ESZKÖZoK ÖSSZESEN 24l 708

FoRRASoK (PASsZívÁx)
D. Saját t ke -LO7 552

l. lndul t kellegWett t ke 130 130
ll. T keváltozás/eredmény -87 -237

!ll. Lekotott tartalék

lV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l -150 659

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

E. céltartalékok

F. Kotelezettségek 105
l. Hátrasorolt kote|ezettségek

!!' Hosszu lejárat kotelezettségek

lll. R vid lejáratÚ kotelezettségek 105

G. Passzív id beli elhatárolások 243 156

FoRRÁsoK ÖSSZESEN 24L 708
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A kett s kiinywitelt
e gyszeríísített b eszámol j a

vezetíí egyéb szervezet
és kiizhasznusági melléklete PK-L42

Az egyszerÍisített éves beszámolo eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.)

A!aptevékenység V állalkozás i tevé ke nys é g Osszesen

elz év eIz év
helyesbítése

tárgyéV elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év elz év
helyesbÍtése

tárgyéV

t. Értét<esítés netto árbevétele

2. Aktivált saiát teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
2 L63 1 010 2 L63 1 010

. tqgdíj' alapít t l kapott
befizetes

támogatások

- adományok
2 L6.3 1 010 2 t63 1 010

4. Pénzugyi m veletek bevételei
7

5. RendkívÜli bevételek

ebb !:

alapít t l kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétet (1+2+3+4+5) 2 163 1 011 2 L63 1 011

ebb l: kozhaszn tevékenység
bevételei 2 163 1 101 2 L63 1 101

6. Anyagjellegti ráÍordítások 2 313 350 2 3L3 s50

7. Személyi jellegíí ráfordítások

ebb l: vezet tisztségvise! k
juttatásai

g. ÉrtékcsÖkkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások I

19-. P énztjqyi m veletek
raÍordltasal

Szervezet neve:

Megbékélés Háza Alapítvány

Y
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A kett s kiinYwitelt
egyszeríísített b eszámol j a

vezet egyéb szervezet
és kiizhásznrisá gi melléklete PK-t42

Megbékél és Háza Alapítvány

R."gy=zersítettévesbeszámol eredmény-kimutatása2. (Adatok ezer forintban.)

veiiál ko2á9 tevé ke nys é gAlaptevékenység

11. Rendkívtjli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+fO+11-)

C. Ad zás el tti eredmény (A-B)

L2. Ad tizetési kotelezettség

D. Ad zott eredmény (C-L2)

E. Tárgyévi eredmény (D-t3)

B. Helvi onkormányzati
koltségvetési támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jovedelamad
ilr'e ci n_átaro2 td ré s z é n e k ad z
ren elkezése szerinti
ieiháé'Áá|asárol sz l 1996- évi

xxvl.ttiivény alapján kiutalt
osszeg

F. Kozszolgáltatási bevétel

Az adatok kÖnywizsgálattal alá vannak támasztva'

Kitt'lt verzi :2.60.0 Nyomtatvány verzi :1'6 Nyomtatva: 2014.05.30 08.24'01



PK-142

1. Szervezet azonosít adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és ktizhasznri tevékenységek bemutatása

*lj* hogy * stqy*n*rsafoi Eu*ng*liumi TesfuÉrlsu sség 'bé|c**megpri {erdepG$t'
ll.k t{ll#t} cgyh*zlt zfis*g* áÍal lr gzptt sgnci4lis' cl d*si. lsJl Jr*lis tstÉlwryrs{gct t*moqffia' ryÍm.

ja. hngy sawislis gondoas, ln"rltrrális, olúa ási eentlumot hcelon létre és t*rMn f*nn, *hsl
meg rr , kt*gságmeg*l l 

' 
gy gyít 

' cg*ssfuÜgyi, rch*hi|ifuisÉ' G*lád=egít6, ngrlcl&,
lrulfu,r*liE tarÉk*nylo6get Ínlyt*seon mÍnd*n ltlrro'gÍ*ly lrkérrp.

3. K zhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

b#l Él*s l"lála Al*pÍwtny

1.2 Székhely

trányítÓszám: EEEE TelepÜlés: Budapest

K zterulet neve: KozterÜlet jellege: lrr." I
Ajt :

1.3 Bejegyz határozat száma: E[. Ets.|6lrlol'Idl'l'TTfl,ff
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet ad száma.

ffi2ffizlrlrTsFTl
1il9ll7ll0ll3llLll7ilz -E-EE

1.6 Képvisel neve: zZoltán

3.1 Kozhaszn tevékenység megnevezése: szociális, oktatási, kulturál is
3.2 KozhasznÚ tevékenységhez kapcsol d kozfeladat, jogszabályhely: 2oL1.év l clxxxlx.tv. 13.5

évi GLXXXlX.tv. 13.s (1) 7.

3.3

3.4
3.5

Kozhaszn tevékenység célcsoportja: hátránvos helyzet naqycsaládok, id skor ak
KozhasznÚ tevékenységb l részestil k létszáma:
KozhasznÚ tevékenység f bb eredményei:

340

'ulfurális lehe&É11*k t*nntartása' kcncert*k saenrczé*, i,lltfiírx ae lmp*rk és *u állasimoqats
t*m*g*tfue {t*rápit*s sÉlb l}' gzab.'adidss prq,ramgk sc*rrrel*se, szoci*lis terr*-!k*np#g.

A kett s kiinywitelt vezet egyéb szervezet
egyszeriísített beszámol ja és kiizhasznrisági melléklete

!
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A kett s kiinywitelt vez'et egyéb rsz-eryezet -- - l

egyszeríísített beszámol ja és kiizhasznrisági melléklete l PK-142

4. KtizhasznrÍ tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok e ze r fori ntban. )

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás céIja

0

K zhaszn tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(tisszesen) c

Kiizhasznri tevékenység érdekében
Íelhasznált vagyon kimutatása
(mindtisszesen)

5. cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgyév

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elz év Tárgy év

0

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése E'lz év Tárgy év

0 c

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(iisszesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindiisszesen) 0

6. Vezet tisztségvisel knek ny itott juttatás

6.1 Tisztség El z év (1) Tárgyév (2)

c

6.2 Tisztség El z év (1) Targy év (2)

0 0

A. Yezet tisztségvisel knek ny jtott
iuttatás iisszesen: 0
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A kett s
egyszeríísített

vezet egyéb szervezet
és kiizhasznrisági melléklete

kiinywitelt
beszámoloja PK-142

Szervezet neve:

Meg békélés Hiíza Alapítvány

7. Kiizhaszn jogállás megállapításához sz kséges mutat k
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El z év (]-) Tárgyév (2)

B. Eves sszes bevétel 2 163 1 011

ebb l:

C. A személvi i vedelemado meqhatározott részének az
ad z rendélk_ezése szerinti felhásználásár l sz l
1996. évi GXXVI. t rvény alapján átutalt sszeg

D. K zszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Eur pai Uni strukturális alapiaib l. illetve
a Kohézi s Alapb l nyrijtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+o+E+F)] 2 L63 1 011

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 3L3 352

l. Ebb l személyi ielleg ráfordítás

J. Kiizhaszn tevékenység ráÍordításai 2 3L3 352

K. Ad zott eredmény -15C 65

L. A szervezet munkáiában k zremÍÍktid kiizérdek iinkéntes
tevékenvséq et v égz 'szem élvek száma
h kozérdekÜ tink ntes tevék nvséor l sz l
2oos. évi LXXXVtll. ttirvényn ek ír e g-Íelel en)

1t 3!

Er forrás ellátottság mutat i Mutat teljesítése
lgen lvem

Ectv.32.5 @ a) [(87+82)/2 > 7.000.000, - Ft] tr !
Ectv. 32.5 (4) b) [K7+KZ>=01 x D
Ectv. 32. S (4) c) [(|7+\2-A7-A2)/(H7+H2)>=Q,251 n tr

Társ ad al m i tám og atotts ág m utat i Mutat fe/.1esífése

Ectv.32.5 (5) a) [(C1+C2)/(G7+G2) >--O,02] n x
Ectv.32. S (5) b) [(J1_+J2)/(H1+H2)>=0,51 tr n
Ectv. 32. 5 (5) c) [(L1+L2)/2>= 70 f ] B n

'{
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