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Lui ii mi A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszám olója é s  közhasznúsági m elléklete PK-142

Szervezet neve:

Szent Kristóf Egymásért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adutok ezer forintban.)

Előző év F.rözö év 
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 213
l. Jmmateriális Javak

IJ. Tárgyi eszközök 213

Ml. Befektetett pénzügyi eszközök

S. Forgóeszközök 569 244

1. Készletek

II. Követelések 2

III, Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 569 242
C- Aktív időbeli elhatárolások

e s z k ö z ö k  Ö s s z e s e n 569 457

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 571 244

I. Induló tőke/jegyzett tőke 1000 1000
II. Tőkeváltozás/eredmény -330 -429

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -99 -327

Vi. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

1. Hátmsorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G . Passzív időbeli elhatárolások 213

FORRÁSOK ÖSSZESEN 571 457

Kitöltő verzió:260.0 Nyomtatvány verziórí.6 Nyomtatva: 2014,05,2111,14.42
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

nmfid mii fiJJI egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142

Szervedet neve:

Szent Kristóf Egymásért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok C-zer futinlban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év 
tiCtyvsbíté se

tárgyév előző év előző év 
he'yesbflése

tárgyév előző év előző óv 
helyesbítése

tárgyév

i .  Értékesítői; nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke

3- Egyéb bevételek
62 62

-  tagdíj, alapítótól kapott 
befizetés

- támogatások 62 62

- Adományok

A. Pénzdgyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapító lói kapott befizetés

- támogatások

A. összes bevétel (U 2 <  3*4+5) 62 62

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei

6, Anyagjellegű ráfordítások 99 352 99 352

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből , vezető tisztségviselők 
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás 37 37

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai

Kitöltő verzió:2.60,0 Nyomtatvány verzió:*.0 Nyomtatva: 2014.05.2t 11-14.43
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszám olója cs közhasznúsági m elléklete PK-142
unii

Szervezet neve:

ISzenl Kristóf Egymásán Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
(Adatok CZCi forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

eí<5z<5 óv eíőzfi év 
helyesbítése

tá/yyúv előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év efőző év 
heíyesbitéze

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

8. Összes ráfordítás 
(6+7+8+9+10 *-11) 99 389 99 369

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai

C, Adózás előtti eredmény (A-B) -99 -327 -99 -327

12, Adófizetési kötetezeitség

D. Adózottercdmérty (0 1 2 ) -99 -327 •99 -327

13. Jóvá)) agy olt osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-99 -327 -99 -327

Tájé koz (aló adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás

G. >letyi önkormányzati 
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A  személyi jövedefamadrt 
meghatározott részének adózó 
rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján kiutalt 
összeg

25 25

F, Közszolgáltatási bevétel

Az  adatok könywizsgá lattal alá vannak támasztva.
Könyvvizsgálói záradék [ Igen Q  Nem

Kitöltő verzió:2-60,0 Nyomtatvány venrl6:1.6 Nyomtatva: 2014.05.21 11.14.43
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IIITJ
iim
Ilin

egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Szent Kristóf Egymásért Alapítvány

1.2 Székhely

Iráriyítószám: ( I jT jg j j ]  Település: [Budapes(

Közterület nőve: 

Házszá/n:

Zohorhegyi

m . Lépcsőház: Emelet:

Közterület jelrege: 

Ajtó:

tér n

1.3 Bejegyző határozat száma: [ g Q  ̂ J k ] • |6|i |i |21s |~|/|2|o |q 13|l [á f ]

1 A  Nyilvántartási szám: { Ö \ í \ / { ö [ 3 \ / f t\ü \ 9 \ l]~ \

1.4 Szervezet adószáma: “ S  “ 1±@

1.6 Képviselő neve: [ j enej látván Stefán ~

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Kitöltő verzló:2.6D.O Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.21 11.14.43



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete PK-142

Szervezet neve:

[szent Kristóf Egymásért Alapítvány n
4. Közhasznú tevékenység érdekéhen felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás céfja

pénzbeli felhasználás 339 működési költségek
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Fel hasznúit vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon kimutatása 
{összesen) 389

közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon Kimutatása 
(mindösszesen) 389

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti Juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jnlatiás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

G.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás összesen:

Kitöltő ver*JŐ:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.21 11.14.43
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Szervezet neve:

Szent Kristóf Egymásért Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Áfátok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév {2)

B. Éves összes bevétel 62
ebből:

C. A  személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVi. törvény alapján átutalt összeg 25

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

P. A z Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel |B*(C+D+E+F)J 37

H. összes ráfordítás (kiadás) 99 389

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózóit eredmény -99 -327

L. A  szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 
(a  közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

igen Nem

Ectv. 32. 5 (4) a) [(Bl+82)/2 > 1.000.000, -  FtJ
□ E

Ectv. 32. § (4) b) [Kl*K2>=0]
□ m

Ectv. 32. S (4) c) f(ll*l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=Ot2S)
□ E

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32 § (5 ) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >-0,02}
□

Ectv. 32. § (5) b) ((J1+J2)/(H1+H2)>=0,5)
□ m

Ectv. 32. § (5) c) [(L 1+1.2)/??- W  fő]
□ e

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.21 11.14.43


