
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítet
éves beszámolója és köZhasznúsági meÍttHet PK_i42

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi Törvénvszék

Kitöltő v erzlő:2,97 .0 Nyomtatvá ny verzi ó : 1 .2 H ibás Nyomtatva: 2020.07.29 1 5,í 3,39

Beküldó neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

lsten_Tan Egyesület

Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

EI-E]q Tárgyév: FFFTrl
eoész év ffi töredék év! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége

0 0 0 0 L 5 6



dfh_ !e kettős kö_nywitelt vezető egyéb szervezet egyszern.i-**T-
ffiffi i é"es bészámolója és kö-áhasznúsági mel"tilklet I pK_542

W I z019.év 
l

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi
ldószakterjedeIme: eoész év fi töredékévf] EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. szervezet

b. Jogi személy szeryezeti egység (származtatott jogi személy)
xI

szervezet neve:

lsten-Tan Egyesület
Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEEE Település:

közterület neve: Marco Közterület jellege

F--_-1
l;;---_l

ajto: |i--___l
Jogi személy szervezeti egység neve:

Szervez.ej' Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|cneK neve:

Képviseló a|áírása:

György

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Kitöltő verzió : 2,97.0 Nyomtafu ány verzió :,| .2 H ibás Nyomtatva: 2020.07,29 1 5.1 3,39

lrányítószám nIIn
Közterületjellege; t------_l
r-_-_l ejto; l------l

m-Etr-lolol01oFI5I6] 
\

közterület neve:

Házszám:

t oI?-I o ril /m, FFlTlElTTl / lilTlTF]

r-----l Lépcsőház: r--__l Emelet:

Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:



A kettős könywitelt, vezető- qgyéb sze-rvezet egyszerűsített
éves beszámolója és köZhasznúsági úóírixr"t

2019. év
Szervezet / Jogi szeméiy szervezeti egység neve:

lsten-Tan Egyesület

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlegE (Adatok eze r fori ntban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EsZKözöK 1exrívÁx;
A. Befektetetteszközök

856 655
. lmmaterlális javak

ll. l argyl eszközök
856 655

lll. Eeíektetett pénzügyi eszközök

ForgoeszKozok
15 430 24 688

l. készletek

ll. követelések
196 L25

lll. EneKpapirok

lv. penzeszközök
L5234 24563u. Aktlv ldöbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
16 286 25 343

FoRRAsoK (pAsszívÁK)

D. Saját tőke
16 286 25 343

l, lnduló tőke/jegyzett tőke
30 30

l l, Tőkeváltozás/eredmény
17 639 16 256

lll. Lekötött tartalék

tv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenvséoből
(Koznasznú tevékenységből) -1 383 9 057

vl. l argyevl eredmény vállalkozási tevékenységből

tr. ueltanalekok

|-. Kotelezettségek

l, Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hossztj lejáratú kötelezettségek

lll, Rovlcl lejáratú kötelezettségek
,asszlv looneIl elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESPN
16 2a6 25 343

Kitöltő v erzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió : í.2 H ibás Nyomtatva; 2020.07.2g 1 5.1 3.39



A kettős könywitelt vezető ugyéb szervezet egvszerűsített l

éves beszámolója és köihasznúsági meiléklet I pK_542

2019. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

lsten-Tan Egyesület

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítese

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 668 742 668 742
2" Aktivált saját teljesítmények
eneke

3" Egyéb bevételek 5 401 L6 247 5 401 L6 247
ebből:

- tagdíj La2 t6í L82 ,l§3
- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 548 lc(l] 548 nrIT
ebből: adományok

4. Pénzüqvi műveletek
bevételei-- 45 45

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 6 tL4 16 989 6 LL4 16 989
ebből : közhasznú tevékenység
bevételei 495 375 495 375

5. Anyagjellegű ráford ítások 1 355 1 069 1 355 1 069
6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből : vezető tisztségviselők
lunatasa|

7. Értékcsökkenési leírás 368 zot 368 20L
8. Egyéb ráfordítások 5 613 6 4a7 5 613 6 487
9- Pénzügyi műveletek
rarorOltasal 161 L75 161 L75

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 7 497 7 932 7 497 7 932
eb_ből:_ közhaszn ú tevékenység
ráíordításai

C_, Adózas előtti eredmény
(A-B) -1 383 9 057 -1383 9 057

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) _1 383 9 057 -1383 9 057
Kitöltő verziő:2,97.0 Nyomtatvány verzió: í.2 Hibás Nyomtatva: 2020,07,29 1 5.1 3.4O

Alaptevékenys



A kettős kö,nywitelt, vezető, e_gyéb szeTvezet egyszerűsített
éves beszámolója és köZhasznúsági *.ítit tut

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervézeti e§ysfr neve;

lsten-Tan Egyesület

A, 
"gy.r"rú.ít"tt 

érr". b".rároió 
"r"drényk

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

D. Az Európai Unió költséo-
vetéséből úagy más államíól,
nemzetkozl szervezettől
származó támogatás

adózó rendelkezése szerinti tet-
használásáról szóló 1996. évi-
CXXVl.törvény alapján átutalt
összeg

Könywizsgáői záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. I lgen m Nem

Kitöltő v erziő:2.97 .0 Nyomtatvány verzió: í .2 H ibás Nyomtatva: 2020.07.29 í 5,1 3,40



A kettős könywitelt, vezető_ qgyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámotója és kö"zhasznúsági -Óiiikl"t

2019. év
1. Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység azonosító adatai

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

t"l Szervezet

lsten-Tan Egyesület

EEEE

Házszám:

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám: r-----_l Lépcsóház: r--__l Emelet r---__l
1.3 ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1._6 S_zervezet / Jogi személy szervezeti egységképviselőjének ne've:

Ajtó:

0|0l0|0l1l5

,elepülés: 
@"=t

San Marco

Emelet:

jellege: lr."
49 | Lepcsőhaz: 

I
Ajtó:

1
1.1 Jogi személy szervezeti egység

!!!! Település:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

:ltlíT:1
lipl*Jí.9:,9::1,,:::l*![9rirytm5t*!rurle*e"-É*il'söil;"iáiáról.p,iriru$is íttcn seereefi idölizikai kutatások á;;i;;ffi;;,é""Éi,ffiffii;T,ffi§;, ff;,i'ffi;frffil",.,"ulturái§tevékerr3'ségünk: { F$áría, íuvola, és *incnrüvész;k' Éö;;;"tlcefiek,és rryári elvo,tltllások

*:'j:!::j [-^':,}':Y_:.:"""^"^1T:í,=,,:,s_-k j:r_:l1"i)l t'd*t$-"" Ór*in**r**rg*a***x iau"rt.i.iliszalorlrrasütésselözenével. ,SPonetevékerryse§tnÉ" spoetszerk- turalelszeále**o r*öi?TJü;X;ffir?;"É't!§llltas'Ie
í:.#§lí:J],1,r":,;T:í::3,:1a;_:^"*,1:r_::=lY.:;_":áT§;ivö;iéffi-;;;,k"*l:töyitás fietletteInri tura §üak §zervezése., Egészségü-9yitevéke,ry*egü,*k iálil;;-ööü;ü;'ffir7á';üffift';
]lí,Yjíi.-=m*"""*.1lij,.:..?*:: q,yósy*:E€jé$íaki;;;;;;;ffia, clrikung és vezetett meditÉciötc

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2Közhasznútevékenysé9hezkapcsolódóközfe!adat,jogszabályhely:m
2OL1- évi CCVl.T.v

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 5oo

lgi rendezvényeink á§ *'óa{
rásink irárrt l+lYamato§ Étz érdeítlöd€s. Arrat6 irápol§eÉrcua; d§ vi.r?l**^ l*t*á"[t-"r"§zleié§toés temetést. Évente három g*rreráci6s,*yrt"i rr*n r.

Kitöltő verzió: 2.97.0 Nyomta Nány verzió:'|.2 H ibás Nyomtatva : 2020,07 .29 1 5. 1 3,4O

-E_EE

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:



A kettős könywitelt vezető_ qgyéb sze_rvezet egyszerűsített
eves beszámolója és közhasznúsági meil-éklet

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

lsten-Tan Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.]. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

nem Volt
0

C.él szerinti juttatások kimutatása
(osszesen)

0

.Gél sz.eri nti j uttatások ki m utatása
(mlnoosszesen)

0

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

6.1 Tisztség Előző év (I) Tárgyév (2)

Élncit
0

6.2 Tisztség Előző év (l) Tárgy év (2)

Nagy Tanács
0

A. Vezető tisztséqviselőknek nvúitottjuttatás (mindósszesen):
0

Kitöltő v erziő:2.97 .0 Nyomtatvány verzió: í .2 H ibás Nyomtatva: 2020.07 .29 1 5.13.41



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsített I

éves beszámolója és köZhasznúsági meii"éklet I pK_542

2019. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

lsten-Tan Egyesület

7. Közhasznú jogállás megáIIapításához szükséges mutatók (Adatok eze r torintban.)

Alapadatok Előző év (I) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevéteI 6 LL4 16 989
ebből:

C.. A személyi jövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendel kezése szeri nti felhásználás ár ől szőlő
1996. évi cxxvI. törvény alapján átutalt összeg 986 1 150

D, Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 5 128 15 839
H. Összes ráfordítás (kiadás) 7 497 7 932
!. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -1 383 9 057
L. A§zervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző szemé!vek száma
(a közérilekú önkéntes tevékénvséoről sző]ó
2005. évi LXXXV| l l. törvénynek Ín eg-íelel ően)

Erőíorrás ell átottság mutatói Mutató íe/7esítése

lgen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] B !
Ectv,32. § (4) b) [K7+Y22=g1 x !
E ctv. 3 2. § (l) c) K l 1 + l 2 - A 1 -A2) / ( H 7 + H 2)>--0, 2 5] D B

T ársad al m i támog atotíság m utatói Mutató íe/7'esitése

Ectv. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] x !
Ectv.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=9,51 tr x
Ectv. 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] ! tr

K itö ltő v e rziő :2.97,0 Nyomtatvá ny v erziő : 1 .2 Hibás Nyomtatva: 2020,07.29 1 5,13.41



A kettős könywitelt vezető_ qgyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléktet

2019" év
Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Tan Egyesület

csAToLT uruÉrlprex
(Melléklet típusonként csak 7 dokumentum csatothaa

1. Megielenítésre kerülő metlékletek

PK-542-0 1 Könywizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

MeIIékIet csatolva: n
Eredetivelrendelkezik: 

!
MeIIékIet csatolva: B
Eredetivelrendelkezik: 

!
Melléklet csatolva: M
Eredetivelrendelkezik: 

n

2. Megjelenítésre nem kerülő mel!ékIetek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyibe.n nem a szelyezet saiát Céakaouiónvay nem a bejegyzett_képviselő UgyféIkapujón keresitüI kerll ' "
elorcr]eszíesre a beszómoló

MeIIékIet csatolva:

Er e detiv el r endelke zik :
!!

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió: í .2 H ibás Nyomtatva : 2020.07 .29 1 5,1 3.41


