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A kettős könywitelt
egyszerűsített b eszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhásznúsági melléklete I lrc-t+z

szervezet neve:

vl,szent család a kat.Hitokt,Tám.Al,

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer íorintb an. )

Előző év Élőző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKoZÓK {AKTÍVAK)

A. Beíektetetteszkózök )E 25
l, ltnmateriális javak

ii. Targyi eszközök 25 25
l l l. Beíekieiett pénzügyi eszközcik

B. Forgoeszközök L3B2 ]. 584
i. készletek

i|, KöVeteiéSek

ili. Énékpapírok

lv, pénzeszközök 7382 ].584
c. Aktív időbeli elhatárolások L2 6

ESZKÖZÖK OSSZESEN 1 4J"9 1 61"5
FoRRASOK {PASSZÍVÁK)
D, Saját tőke

1_ 334 1 615
l, lnduló tőke/jegyzett tóke 50 50
l l. Tőkeváltozás/eredmény ]. 535 a 284
l I l. Lekőtott tal,talék

lV Értékelési Iartaiék

V, Tárgyévi eredmény aiaptevékenységből -251 281,
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozásj tevékenységb6l

E, CéltanaIékok

F. Kötelezettséqek
B5

l. Hátrasorolt köté]éráEégek

li. Hosszú lejáratú kötelezettsé9ek

lli. RdVid Iejáratú kótelezettségek 85

G. passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összrsrru 1,4I9 1_ 61-5
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
i

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK_1,42

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezerforintban.)

AIa ptevékenység Vá!Ia|kozási tevékenység o§SZesen

eiőző év előző éV
helyeslJítéSe

tárcryév eiő?ő év elóző éll
helye_§bííéSe

tárqygy; €lózó é\, elóző ét,
heiyesb!tése

|áígyév

i, Értékesítés nettó árber.létele

2. Aktivált sa]át le!jesítnrények
értéke

3, Egyéb bevételek L o47 I 29E L o4i t 29E

- tagdíj, alapítótóí kaDott
befizetés

- támogatáSok 15c 1-5c

- adonlányok

4. PenZúqvi múVeletek bevéteIei

5, RendkíVűl; bevéteiel.:

ebllől:

alapítótó| kapott beíizetés

támogatáSol.:

A, Osszes berlétel (I+Z+3+4+5) L o41 1 299 l a41 1 299

enből. közhasznú tevékenvséq
bevételei 1 o41 L 299 L o47 L 299

6. Anyagjellegű T áíordítások t zaa 1 018 L 289 1 018

7, Személyi jelleqű ráfordítások

eblrői, vezető tisztségviselők
jUttatáSai

8, Ertékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10 Penzugyl műveietek
raíord itasa!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet iegyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete I vw-l+z

szervezet neve:

Az eg 1szerűsítettéves beszámolóeredménY-kimutatása2. 
(adatoke)er

| - l , "|

íorintban.)

előző év etőzó év
helyeSbítése

targyeV eiózó ev elóző eV
he!yesbítés€

tárgyéV elóző éV elózó eV
helyesbítése

tárgyéV

1i. RendKiVüíi ráiorclítáSok

B. Összes ráíorclitás
(6+7+8+9+i0+11i 3- zst 1 01"8 L298 ]_ 018

eb_lről:. kózhasznú tevekenység
ráforclításai 1, 298 1 0]"t 1- 298 1 01€

C. AciózáS elónt eteomer)y (A,B) -251 2a1 -251 2a1

i2. ACjófiZetéSl kótelezeitség

D. AdóZon eredlneny (C-l2j
-257 281 -257 281

13, Jóváhagyoit oszlaiék

E, Tárgyévr eredmény (D-13)
-25a 2aL -251 2a1

Tájékoztató adatok

A Kozpo,rtr koitsegveIe5!
tamogaias

B Heiyi onkorrnánv,zati
költsegvetest tamogatás

C, Az ELrropai Untó srrukturális
alapJalt]ol. IlletVe a Kohezios
Alapbol ny! ljton tamogatás

D. NormatiV támogatás

É. A szernelyi jövedelamacló
lneqhatarozol,t leszének adozo
rendelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996, évicxxvI torvérry aiapjarr kiutalt
osSZeg

323 338 32i 338

F, Közszolgáltatási bevétej

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék

D lgen m Nem
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

]_. szervezet azonosító adatai

Szeni C§alád lenlplon} hango vi lág ítási rell d sz errgl kap csol atos vi l l anyszer*l és

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

]_.1- NéV

.V l,Se ent Csal,ád í*nr p. F'el u}. É § .a kat" Fliíú !fi"Tám.At apítvány

1_"2 Széklrely

lrányítószám EEiqEi
Közierú|et neve, [I]l_

Település: t

Balza Köziertilet jellege: ü*1 --l
|:-lHázszam:l*----l Léprcsóház: : Fn,]eiet, t_l 

Altó:

1.3 Bejegyzó határozat száma: m. EB.|6lri-slrFn'E9I9|i /fn
1.4 Nyilvántartási szám:

]..4 szervezet adószáma:

Ftr-iqll* 0l0l0l4|2|9|0

IIEIqHIEPF -E]-Fli4
1.6 Képviselő neve: suzdi Attila

2.íárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése, karbantatás,

3.2 í<őZhaSZnúl tevekenvséghez kapcsoióc!o kózíeladar, jogszabál;lhgiy: ,26§ vl6

22

3.4
-E

KözhasZnú tevékenvség célcsoportja: A plébánia hívei és a Kat,hitokt.-ban részesülő tanulók

közhasznúr tevékenvséqből részesülők létszáma,

Közhasznú tevékenysé_cl íőbb eredtrrényei:

ili§ll ha§ . és világosíiási rendszer

a
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szervezet neve:

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített b eszámolój a és kö zháóznn sagi rrrllonutu PK-142

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

Előző év (I) Iárgyév (2)

L 04i t 299

1! 9_z ó _rq n! é_t k'e z é s e s z Ó ii nii ió t tráól ir?ráiáio l s z o r o1996. éVi cxxvl, tö rvé ny at aplári 
-ÍtuláriŐ§sie 

g 323 338

D. Kozszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unio strukturális alap_jalból, illetvea Kohéziós Alapból nyujtott tamogálá§-" "'-'

(J. Korílgalt bevétel [B-(c+D+E+F)]

H. Osszes ráfordítás (kiadás)

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás

724 961

1,29t 1" 0]"t

1,29í ]. 01_t

-251 281
L. A szervezet munkájában közremúkö dő közérdekű önkéntestevekenységet végző'szemeivÓx sláii.á " ""-'
|a Kozerdekú önkéntes tevékénységről szólo
2 0 0 5. é v i LX X XVl l l. t <i rve n y n e li Ói gTÖÍ" tói,""i

E r őfo r r as e l !átotts ág lü u tató i Mutató teljesítése
lgen íVefi

x n
-v] x n

LctV. 32. 9 (4) C) i(l1+l2-al-grri(Hl+t-t2l>=g,251 D a
l arsad al m i tám a g atat$ ág m utatÓ t

Ectv, 32, § (5) a) [(Cl+C2)l(Gl+G2) >=a,a2j

EC|V. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

Mutató tel]esiíése

B n
x n
n x

(Ad atok eze r íorl ntban. )
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Törvényszék: 1 Fővárosi

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
)rűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

M1 - Meliékletek
PK-I42

csatolt mellék|etek

PK-l42 01 KötlywizsgóIóí ielentés

P K- 1 42 -t)2 Szövege s b e sz,ántol ó

P K - 1 42 - 0 3,I e gli zőkö n,;,-

Melléklet csatolvo: D
Eredetívelrendelkez.ik: 

!
Melléklet csatolva: m
Eretietlvelrendelkezík: 

m
it|eilé]<Iet c_soiolr'ú: m
Erccjetivtirende|l<ezík, 

m

Meliéklet csatalvo: r
f rc,_lctive| , yndc!k,,tíl,: 

I

Mellekict c,satotva: m
E,rederívelrendeikezik: 

m

Melléklet csatolvc: n
l,t (,)p!it p,- "(llLlf l1.1./il, n

PI{-1 42-a4 IcienIétí ív

P K- 1 42 -05 NI c g hato l n nzós

PK-lz12-06 Egveb
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