
A kettiis ktinwvitelt vezet6 eqv6b szervezet egyszerfisitett I
6ves biszimokija 6s kiiz-hasznrisiigi mell6klet I px-q+,2

2018. 6v
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b. Jogiszem6ly szervez€ti egys6g (szermaztatott iogi szem6ly)
E
!

szervezet sz6khelYe:

szent Istvan Egyhai lsk.Alapftveny
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Hazszam:

Nvilvantartasiszaml
(Joai szenely szerve2eli eqyseg eseteben: anv62eyezet )

Beiegyz6 hahrozat szama:
| )aa. s2eneh s2etvezeti erysag eseteben
Jaq-r szenette nttlvani' hataozat szan.l

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egys6g ad6szamal
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,,anyrr6szam: 
!![l!

Telepijl6s:

Lepcs6hdr: l-J 
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Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 bel Nyomtatva: 2!19.05.10 15.20.21
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Szervezet / Jogiszem6ly szervez€ti egyseg neve:

I szent ls!/6n Egyhti

Az egyszer(sitett 6ves beszemol6 m6rlege adatokezet toflntban.l

Tarqyev

ESZKOZOK (AKT VAK)

A. Belektetetleszkozok 398 315

l. lmmalerialis javak

ll. Tergyieszkdzdk 398 315

lll. Befekiete[ p6nzijgyi eszkdzok

B. Forgoeszkozok 304 390

t. K6szletek

L Eriekpaprrok

304 390

c. Aktiv id6beli elhaterolasok

ESZKOZOk oSSZESEN 102 705

FORRASOK (PASSZ VAK)

D. Sajar rof.e ?02 702

l. Indul6 t6ke/jeglzett t6ke 90 90

ll. Tdkevalrozas/eredm€ny 3 006 613

lll. Lekorott tartal€k

lV. €n6kel6si tartal6k

V Tarqye eredmefyalaptevelenysegbdl
([dzha52nu tevekenysegDoll -2 394 -t

Vl. Tarsydvi erdem6ny vellalkozesi tev6kenysegb6l

E. c6ltanal6kok

F. Kdtelezetbegek

L Hdrasorolt kole ezettseqek

ll. Hossz0 lejaraii kdtelezensegek

lLt. Rov d lejarani kdtelezeiisegek 3

c. Passziv iddbeli elhal6rolasok

FORRASOK OSSZESEN 702 705

Nyomtatvai 2019.05,10 15.20.21
Ny.v.:1.3 A nyomtatveny paplr alapon nem kiildhet6 be!
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szervezet / Jogiszem€ly sz€rvezeti egyscg neve:

szenr lsrvSn Egyhdzr lslcAlapttv6ny

Az egyszer(satett 6ves beszem016 eredm6nykimutatesa

Alaptevdkenyseg Vellalkozes tev6kenys€g

1. Enekesr(es netto arbevetele

2. Aktivalt sajat leljesitm6fyek

3. Eqyeb bevdrelek 592 378 592 374

ebb6l :

rag0rl

alapiroro kapott befizet6s

374 592 378

10 10

4. P6nz!ovr mJveletek

A. osszes bevdtel (1+-2+3+4) 592 374 592 378

ebbiil kozhasznLi tevdkenysdg
592 378 592 378

s. Anyasielleq( ratordilasok 418 54 818 54

6. Szem6lyi jelleqd ralorditdsok 504 22L 504

ebb6! vezet6 t szts6qv sel6k

7. Ertdkcsokken6si leiras 89 84 89 84

8. Egy6b rdtord'tdsok 1 575 20 1 575 20

9._P6nzLigy mriveletek

(s+6+7+8+s) 2 986 379 2 ga5 379

ebb6l: kdzhaszni tev6kenys6g
raford ilasai 2 946 379 2 986 379

C. Ad6zas e rjttieredmdny
(A.B) -2 394 -1 -2 394 -1

10. Adof izetdsi kotelezeltseg

D. Targyevi eredm6ny (c-10) -2 394 -2 394 - t

Ny,v.:1.3 A nyomtatuany papli alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.10 15.20.21
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szervezet , Jogi szemEly szervezeti egyscg neve:

Szent l$vdn Egyl'raza

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nvomtatva: 2019.05 10 15.20.21

Az egyszerfsftett 6ves beszamol6 eredm6nykimutatesa 2. (Adatok ezet totintban.)

aplevekenys€g Vellalkozasi tev6kenys6g

Tej6koztat6 adatok

A. Kozponti kdlis6gvetds

ebbSl :
' nomativ tamogatas

B. Helvr0nkormanvzan
kdlts6gvet6si tamogaias

ebb6l:
normativ tamogatas

C. Az EurOparUn 6 slrul . lural is
alaDraibol illetve a fohdzi6s
Alapb6l nynitott tamogaras

D. Az Europai Unib ldltseg-
ve16sdbdl vaov mas allamlol,
nemzerkiizi s:i-.ruezett6l
szermaz6 tarnogatas

E. A szem6lvi ovedelemad6
meqhatarozbn reszenel az
ad6zo rendelkezdse szerint rel
hasznaliiser6l sz6l6 1996. evl
cxxvL.r0rv6ny alapian aturafi

37r 203 37! 203

F- Kdzszolgdltatasi bev6tel

az adatok kdnwvizsgalattal ala vannak tAmasztva
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A kett6s kiinwvitelt vezetii egvdb szervezet egyszerfisftett

6ves bisz5mokija ds kii-hasznris6gi mell6klet I px-+qz

2018.ev

1. Szervezet i Jogi szem6ly szervezeti egvs69 azonosit6 adatai

1.1Ndv: Szerv€zet

szeni tsrvln Egyhiizi ls|cAlaplN6ny

1.2 Sz6khely: S2eruezet
Tel€pul€s:lranyitoszami

Htszam E;-Tl,:pcs6haa: f-l 
Emeret: f--___l

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 S26khely:

lrenyitosz6ml

Kdzieriilet ne\

szerv€zeti egys6g

!tm TelepLrlds:

K oz (erulet jellege:

Fd-vd'n I  teoc<or^az I
Ajl6l

1.3 Bejegyz6 i Jogiszem6llye nyiNanit6 hatrrozat sz6ma:

1.4 Nyifventanasi szam: ( Ahv$zeNezet )

1.5 SzervezetI Jogis2em6ly szervezeti egys6g ad6s2aona:

1.6 Szervezet / Jogi szemely szervezeti egysag
k6pvis€l6j6nek neve:

ffi.mffi.FFf6'1f,/ffi
-@-
EEEEEEEE_E-EE

Gulyas Attila

2. Tarqy6vben v6gzett alapc6lszerinti6s kdzhaszn! tev6kenys€gek bemutatasa

taD@ker szerveze& iiimogaroG a renul6kn

#i'd"-iil"nri* "vrllotr 6s segitefle a szenr l$v6n Egyhczr lskota 6s Koll6gtum reil€szr6s6r' a2

i szfnt onal javirrsrL

3. KO2hasznn tevakenys6gek bemutatasa (tev6kenys6genk€nt)

3.1 KOzhaszni tev6kenysCg megnevezese:Az lskola tenntanesanak, a tanul6k szlc

el€s

3.3 KitzhasznI tev6kenys69 c6lcsoportia:

3.2 Kitzhaszn( tev6kenys€ghez kapcsol6d6 k"zfeladaf iogszabalyhely:

3,4 KOzhaszni tev6kenys69b6l r6szesul6k l€tszama:

3.5 KozhasznU tevekenys6g f6bb eredm6nyei
50

2019.05.10 15,20.21
Ny,v.:1.3 A nyomtatveny papir alapon nem kuldhet6 be!
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szervezet / Jogiszem6ly szervezeti egys6g nev€:

5. c6l szerinti iutattesok kimutatesa

c6l szerinti juflatas megnevez6se T619y6v

bkoEnak Atadott t€rit€smentes eszkdziik 20

5.2 C6l szerinti juttatas megnevez6se Tarcy ev

5.3 c6l szeinli iutatas meqnevez6se Targy ev

c6l szerinti juttaEsok kimutatasa
(osszesen) 20

c6l szerinti jultat6sok kimutat6sa
(mindosszesen) 2A

6. Vezet6 tiszts6gviselSknek nyditott iuttatris

6 . 1 Tiszls69 Elozd ev (r) raeyiv (2)

6.2 Tiszlseq El6z6 6v (1) Targy €v (2)

Vezet6 tiszts6gvisel6kn€k nyuitott
iuttatas (mlndosszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatveny paplr alapon nem k0ldher6 bel Nyomtalva: 2019-05.10 15.20.21
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7. Kitzhasznt jogel|as mes6llapltAsahoz sztiks6ses mutat6k

Eldzd ev (r) Tarqy6v (2)

B. Eves tisszes bev€tel 592 374

ebbdl :

C. A szemelvi iovedelemad6 meqhat6rozott r6sz6nek az
ad62d renddlki:z€se szerrnti f elh-aszn6lAsrIol s26l6
1996. 6vi cxxvl. torveny alapian atutalt ijsszeg 37! 203

D. K0zszolgeltalesi bevatel

E. Normatfv tamogaiaLs

F. Az EurdpaiUnid srrukturalis alapiaibol, illetve
a Kohezi6s Alapb6l nyUitott tiirnogatas

G. Kofrigelt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 22r L75

H. osszes refotdites (kiadas) 2 946 379

l. Ebb6l szem6lyi jelleg0 ralordftes 504 22L

J. Kii2haszni tev6kenys6q raforditesai 2 986 379

K. Ad6zott eredm€ny -2 394 -1

L. A szerveret munkaidban kitzrem(kod6 kdzdfdeku onk€ntes
revekenvs6oetv6q26 szem6lvek szama
{a kitz6raekl/ dnkSntes tevekenysdgrdl szttl6
2005. evi LXxXVlll. iorvenynek megteleloen)

E 16 f o r 6s e I I 6tots eg m u t at6 i Mutat6 teljesftese

lgen

EcN. 32 S (4) a) [(81+82)/2 > 7.a00.o00, ' Ft] n a
Ecr,/. s2.5 (4) b) [K1+K2>=O] n E
Ectv. 32. t (4) c) [(t1+t2-A1 A2)/(H1+H2)>=0,25] ! E

I e6ad ai mi ftmogatans eg mutat6i

Ectv 32 5 (5) a) [(C1+.2)/(G1+G2) >=0,02] tr n
Ectlt. s2. t ts) b) K)t+t2)/tH1+H2)>=0,51 tr tr
Ectv. 32. t (5) c) t(1+12)/2>= 10 f6l n E

szervezet i Jogi szem6ly szervezeti egys€q neve:

szenr lsN6n Egyfidzi lsK

Ny.v.:1.3 A nyomtatvany papir alapon nem kuldhet6 be! Nvomtawa: 2019.05.10 15.20.21
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szervez€t, Jogi szemely szervezeti egys6g neve:

Sze lstvjn

csatoft mell6kletek

Ny.v.:1.3 A nyomtatvrhy papir alapon hem k0ldhet6 bel Nvomtalva: 2019.05.10 15.20.21

PK 4 42 -0 I Kiinyw iz s g ti I 6i j e I e h t 6 s

P K- 442-0 2 S zove I e s be s 2tjh o I 6

PK-442-03 Jegz6kbnyv

Mellqklet.sotolvo: 
n

Eredetivelrendelkaik: 
!

Mell6klet csatalw: 
I

Eredetivelrcndelkezik: 
!

Melldklet 6atolw: 
!

Eredetiveltendelkdik: 
n

Melldkletcsotolva: 
!

Eredetivelrcndelkezik: 
!

Mell&lersotolva: 
E

Ercdetilelrendelkezik: 
E

Mell&let.satolvo: 
!

Eredetivelrcndelke2ik: 
!

PK-1u244 Jelenldti lv

P K44 2- 05 Me g h o td I nd 26 s

PK-442 06 Egtdb


