
A kettős könywitelt vezető egyéb,sz_eryezeJ __ _ l __ _ ^

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I PK-142

TörVényszék:

Beküldő adatai

1 Fővárosi
Tárgyév: rrTrm

családi név

viselt névi

születési néV:

Anyja neve:

szijletési ország neve:

születési település nevei

születési ideje:

Szabó

Előtag
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IlR||.|áné§t l
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Elsö utónév További utónevek

szeívezet neve;

a BUdai ciszterci szent lmre GimnáZium Fenntartásának Támogatására

szervezet székhelye:
l elepules, *"a"ra" l|--.-...'---lrányítószám: IIEEE

köztertilet neve: Közterület jellege:

Házszám: lrr. I Lepcsőhá7: | | Eme'eí:

Beiegyzó határozat számal EE ffi .FI6F|rFTnlEFTÖl7rffi
Nyilvántartásiszám: FT.r]zffizlelTlolrTl
szervezetadószámu, [lEElqEEEE-E-EE

Képviseló neve: 
!Turó".i"é P"stv Ág".

KépViseló aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE

a 2 3 2 9
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PK-1,42
A kettős könywitelt vezető _egyéb,s7,lrvezet

egyszerűsiteit beszámolója és közhásznúsági melléklete

szervezet heve:

Az egyszerűsített éVes beszámoló mérlege (Adatok ezer folintban.)

lll, Befektetett pénZügyi eszköZök

lll, Értékpapírok

-RRÁSoK (PASSZíVÁK)

ll, Tokevaltozás/eredmény

Il|, Lekötött tartalék

lll. RöVid lejáratú kötelezettségek

passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Nyomtatva: 2013,06.12 1 1.36.07

Xi{OltO verziO:Z.l8.0 Nyomtatvány verzió:1,6



PK_1,42A kettős könywitelt v9zelq _egyéb szervezet

"gyr""'"ű;idiit 
esiámotOj a és közhá3znúsá gi mellóklete

niapítvány a Budai ciszterci szent lmre Gimnázium Fenntartásának Támogatására

n, .sy.r"."rtett éVes beszámoló eredmény-kimutatása

- adományok

4. Pénzügyi műVeletek bevételei

A. összes bevétel (1+2+3+4+5)

7, Személyi jellegű ráíordítások

ritorto *oio*.ae.o Nyomtatvány véízió: 1,6 Nyomtatva: 2013,06.12 1 í.36,08



A kettős könwvitelt
egyszerűsitett beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete i PK-142

szérvezet neve:

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredmény-kimutatása 2. (A.latok eze r for intb an - )

ÁapteVékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előZő év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

táíqyév

11. RendkíVüli ráfordítások

B, ósszes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 19 855 17 aag 19 a55 17 aag

ebbóI: közhasznú tevékenyséq
ráfordításai 19 a55 17 8a9 19 855 17 889

c. Adózá§ elótti eredmény (A-B) 2 732 !755 2 732 1 755

12, Adóf izetési kötelezeftség

D. Adózott eredmény (c-12)
2 732 1 755 2 732 L 755

13, Jóváhaqyott osztalék

E, TárqyéVi eredmény (D-13)
2 732 1- ?53 2 732 l755

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamoE:las 27a L74 27a L74

B. He|Vl önkormányzatl
költseÓVetési támogatás

c. Az EuróDai Unió strukturális
alapjaiból, Ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtort tamogatas

D, NormatíV támogatás

E, e személyi jovedelamadó
meohatározon részének adozo
renóetkezése szerlnti
felhasznalásáról szóló 1996, éVl
cxxvltörvény alapján kiutalt
össZeg

5 4a2 3 430 6 4a2 3 430

F, Közszolgáltatási bevétel

Könywizsgálói záradék f] tn.n
Az adatok könywizsgálanal alá Vannak tamaszfua, fr Nem

Kitöltó Ven ió:2,48.0 Nyomtatvány veízióil.6 Nyomtatva: 2013.06.12 í,1.36.09



A kettős könywitett vezető egyéb szeryeze_! __ _ l ___ , ,^
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-\42

1. szervezet azonosító adatai

9s_"tj" 1 B!9,j ciszterci szent lmre Gimnáziumban

uro'itio"aó kultúrális és sport ievé-kenységét, nevelési és oktatásiíeladatokat,,a múemlék épü_l€t,

iÉ" i"ii".ito"et. ki"mett r.tao.t iszociálisan rászoruló diákok és pedagógusok segítése,
ianuiát áiaiasa es gondozása, határon túli magyar testvériskolákkal való kapcsolattartás

megteremtése.

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenysé9enként)

1.1 NéV

a Bud"i ciszte-i szent lmre Gimnázium Fenntartásának Támogatására

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE Telepiilés: Budapest

közterület neve: Villányi
KöZterület jellege:

1.3 Beiegyzó határozat száma: IiF]. ffi . FT6li]ZFl7/[ÍT9laIi rm
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

I 
ol r'l,,|o |á],' [sl s l 0lrTl

EEEEEEEE-E-EE
1,6 Képviselő neve:

2, Tárqyévben Véqzett alapcél szeíinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: |Ű|t|í;|is;;kenyséq 
_-l

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kózfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenysé9 célcsoportia:

3.4 KöZhasznú tevékenységból részesülók létszáma:

3,5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményeiI
tek, bálok, iskola 1oo éves évfordulóiának

Üoii""áoié"", SiÜplex mozi előadások, iskolaújsá9 és évkönyv kiadás

Kitöltó Verzió:2,48.o Nyomtatvány Ver2ió:1,6 Nyomtatva: 2013.06.1 2,1,1.36.10
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A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet 
]

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I VX-tlz

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

első oldal

3. Közhasznú tevékenyséqek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

a Budai ciszterci szent lmre Gimnázium Fenntartásának Támogatására

1-2 székhely

tránvitószám: pBBp TelepülésI

közterlilet neve: Villányi Közterület jellege: E,----___l

rl
1.3 Bejegyző határozat száma: EE. m . P=r6blrFF]/El9l9li /EE
1.4 Nyi|Vántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

FIi],'FIC].'[e lg|óETl
EEEEEtdEFl-ti]-14E

1.6 Képviselő neve: Turócziné Pesty Áqnes

3,1 Közhasznú tevékenyséq meqnevezése: feladatok

3,2 KöZhasznú tevékenységhez kapcsolódó köZfeladat, jogszabályhely:

3.4

3.5

Közhasznú tevékenyséq célcsoportja: iskola tanárai
Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

lások, számos nyári tábor, gólyatábor, erdei iskola, Reieczky Beniámin országos
és Gregorián Verseny megvalósításához hozzáiárulás. szakkörök működéséhez anyagok

Tehetséges tanulók, pedagógusok iutalmazása (könyviutalmak).

Kitöltő Verzió:2.48.0 Nyomtatvány veízió:1.6 Nyomtatva: 201 3.06.1 2 í,1.36.,l0



A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet 
I

egyr"eiűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete ' PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. TárqyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

elsó oldal

3. Közhasznú tevékenysé9ek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

a Budai cisztefci s.ent l,nre Gimnázium Fenntartásának T

1.2 székhely
ires:

közterület neve: Közterület jellege: E--l
Házszám: á---1 Lepcsőház: r--l e."tet: [-_-l
1.3 Beiegyző határozat számai m. ffi . F.l 6rq-znn rEJ9l 9Ir] / EE
l,,4 Nyilvántaítási szám:

1.4 szervezet adószámai

F|r]z[ö l3 z ETs l 0']rTl

EEEEEEEE-E-EE
1.6 KépViselő neve:

3.1 Közhasznú tevékenység me9nevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kózíeladat, jogszabályhely:

3,3 KöZhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:

3.5 KöZhaSznú tevékenység íóbb eredményei:

@ltségeihez való hozzáiárulás

100
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I eX-t+Z

1. szervezet azonosító adatai

első oldal

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

a Budai ciszterci szent lmre Gimnázium Fenntartásának T

1.2 székhely

lrányítószám: [il|il[!E Település: Budapest

közterület neveI Közterület jellege: lú,-----___l

t-----_l,^.r.á-, fi. -----1 Lépcsóház: f-__-l emetet: |---___l
1.3 Beiegyzó határozat számai lil!. ffi . Fl6FlZF|r]l lil gl glil t @
1,4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

Flrlz[ól3,,1elT|óllTl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 KépViseló neve: urócziné Pesty Á9nes

Villányi

2, Tárqyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 KöZhasznú tevékenység megnevezése: határon tltli maovarsáqoal való

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely;

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: iskola és testvériskolák tanulói, tanárai

3,4 KöZhasznú tevékenységből részeSülók létszámaI

3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

@pcsolattartás, diákcsereprogramok szervezése,

1500

Kitöltő verzió:2.48.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013 "06,'1 2 1 1.36.'1 1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete ', PK-142

szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált Vagyon kimutatása (Ad atok ezer f or intb an. )

4,a Felhasznált Vagyonelem megneVezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált Vagyonelem megneVezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

43 Felhasznált Vagyonelem megneVezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenyséq érdekében
íelhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
íelhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

5. cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 cél szeíinti juttatás megnevezése Flozo eV TárgyéV

iskola működéséhez adott támogatás 2 75a 2 2o3

5.2 cét szerintl juttatas megnevezése Előző év Tárgy éV

5. _T cél szerinti jutattás megnevezése Tárgy éV

cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 2 75! 2 2o3

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 2 755 2 2o3

6. Vezető tisztségviselóknek nyújtott iuttatás

6.1 Tisztség Előző év (7) TárgyéV (2)

6.2 Tisztséq Előző év (L) íaígy éy (2}

Vezető tisztségViselóknek nyújtott
iuttatás összesen:

Kitöltó verzió:2.48.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva : 201 3.06.1 2 1 1,36.12
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A kettős könywitelt vez€tő egyéb szerveze! l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervez€t nevei

7. Közhasznú io9állás megállapításához szükséges mutatók (Adalot ezeí fori ntban.)

Alapadatok Előzó éV (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 22 58,1 19 6u
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rende'lkazése szerinti felhásználásáról szóló
1996. éVi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg 5 482 3 lt30

D. Közszolgáltatá§i bevétel

E, NormatíV támoqatás

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

G. Korrigáll bevétel [B-(c+D+E+F)] 17 105 L6 zLA

H. Összes ráfordít.ís (kiadás) 19 855 17 889

l. Ebből személyi iellegű ráíordítás 1191

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 19 855 17 889

K. Adózott eredmény 2 732 1 755

L. A szervezet munkáiában közremúködö közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző'személyek száma
ia közérttekÜ önkántes tevékénységról szóló
2005. évi Lxxxvlll. törVénynek megfelelóen)

Erőío r rás e l l átotts áq m utató i Mutató teljesitése

lgen Nem

@ó00.000,-Ft] x !
x D

Ectv. 92. § (4) c) ft!7+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25] ! tr
T árs ad al m i tám og atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv, 32. § (5) a) [(C1,+C2)/(GL+G2) >=0,02] tr D
Ectv.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,5] x D
Eclv. 32. § (5) c) ILL+L2)/2>= 70 íő] ! B

a Budai ciszterci szent lmre Gimnázium Fenntartásának T

Nyomtatva : 2013.06,12 1'1,36.12Kitöltő verzió:2.48.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet ,_ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szeryezet neve:

Tamogatási program elnevezése:
szlG alapítvány támogatása

Támogató megneVezése: Embéri Eróforrások Minisztériuma

Támogatás forrása:

központi kóltségvetés B
önkormányzatikö|tségvetés t.l

nemzetkózi forrás n
más qazdálkodó !

Támoqatás időtartama: 2o12-o5,oL-2oL3.o2.28

Támogatási ósszeg: 257 23o

_ ebbót a tárgyéVre jutó összegi z57 23o

- tárgyéVben felhasznált összeg: 257 23o

- tárgyéVben folyósított ósszeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
TárgyéVben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

SZemelyi

Dologi !73 t47

Felhalmozási a4 o83

osszesen: 257 23o

Támogatás tárgyéVi íelhasználásának szóVeges bemutatása:

meg.
Á a'iatszrnpaa 3 íelvonásos előadását segítettük jelmezkölcsönzéssél,
Á áiir.rt ait.r szeryezett ünnepi teaház rn'g1ooes-et evóeszközök beszerzésével tettük könnyebbé.
Á ioó erru. emlékek íelelevenrie.Ji" .gv érintőképernyős monitort szereztünk be. Ennek segítségévél iskolatórténelmi

kiállítás szerveződótt.

n.-rráiá' t"rrat'"ny.cget (.zámítógépek és szakköri eszközök vásárlása, táborok, kirándulások, lelkig,yakorlatok
iaÁáó"úlá,-i"tái"űt<tiiryrret< ui"Í.iáiái, áiax""ur" pro9ramokat. Hozzáiárult az isko|a 10o__éVes éVfordulóiának méltó

-.g-u],,;;piÉje t.. (kiá|líiás, kiadványoí<, elóadások), 2 iskola nyugállonyba vonuló vezetőinek búcsúztatásához,

Kitöltő verzió:2.48.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 201 3.06.1 2 í 1.36,13


