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Az egyszeres kön;rwítelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-141

Törvényszék:

Beküldó adatai

Törvénvszé Tárgyév: tl olTFl

családi név

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag Első utónév

János

Mária

SzüIetési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideie:

Békés

E,r?Tn-m-m

További utónevek

szervezet neve:

ar Kriya J {í9a Egyesület

Szen ezet székhelye:
lrányítószám: EEEE
közterület neve:

Háuszám:

közterület ielleoe: lutca l

l, -l nito, |o-1
Beiegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

En ffi . E 0FI6I8n,FJ ol old,ffi
ffirffi,/[TlTl916Fl
EEEEEEEE_E-EE

Képvise!ó neve:

Képviseló aláírása:

Keltezés:

?u4lí-05-26

János

EEEE-EE_EE
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznűsági melléklete I lx-t+t

szervezet neve:

agyar l{riy* 3,arge Eqyes§aél

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Ad atok eze r íori ntban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKöZöK 1nxrívnx;

A. Befektetetteszkózök

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügya eszközök

B. Forgóeszközök ,8i L o77

í. készletek
ll. követelések

lll. Ér:ékpapírok

lv. pénzeszközök L82 1 o71

ESZKÖZÖK ÓSSZESEN L82 ,o71

FORRASoK (PASSZÍVÁK)

C, Saját tőke ta2 t o71

|. lnduló tőke/jegyzett tóke

l l. Tőkeváltozás/eredmény 30! Lai/

lll, Lekötött tartalék

lv. l argyevl eredmeny alaptevekenysegnol -L21 88!

V, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E, Céltartalékok

F, Kótelezettségek

l. Hosszú lejáratú kótelezettségek

ll. Rövid lejáratú köte|ezettségek

rORRÁSOX ÖSSZESEN Lai 1,077
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hz egyszeres könywitelt vezető egyób szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhaszúúsági melléklete PK-l41

Egyszerűsített beszámo!ó eredmény-levezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Válla kozási levékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítóse

tárgyóv előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítese

tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (l+ll) 55i 2 35€ 557 2 359

l, Pénzügyileg rendezett
bevételek 55j 2 359 557 2 35§

ebből

; tagdíj, alapítótól kapott
betlzetés z4c 156 í4f, 15t

- támogaiások

- adományok

- egyéb bevételek 1 78t L78a

ll, Pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
eIszámolt rátordítások
(lll+lV+V+V|) 67t a 47c 67í 1,47ű

lll. Ráíordításként
érvényesíthető kiadások 67t ,47c 67t L 47t

lv. Ráford ítást ielentő
eszközváltozásbk

V. Ráfordítást ielentő
elszámolások'

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi
(1-1ll-Vl)

pónzügyi eredmény
-z21 88§ -z27 88í

D. Nem pénzbeli realizalt
eremény Ill-(lV+V)]

E. Adózás előtti eredmény
(l+il)-(lll+lV+V) -t21 889 -I21 88§

szervezet neve:

*r Kríy* JSg* Egy**ril*t

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.5 Nyomtatvar 2OL4.05.28 15.51,53



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

Egyszerűsítettbeszámolóeredmény-levezetése2. (Adatokezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység ossZesen

előző év előző év
l}elyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgYév előző év eIőző év
helyesbítése

tárgyév

F. Fizetendő társasági adó

G, Adózott eredmény (E-F) -a21 889 -L21 88§

H. Jóváhagyott osztalék

l. Tárgyévi eredmény (G-H) -I21 aaí -L21 88§

íájékozLaló adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo-g atáS

C. Az Európai Unió süukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D, NormatíV támogatás

E. A Személyi jöVedelamadó
meqhatározott részének adózó
renóelkezése §zerinti felhasz-
nálásáról §zóíó 1996. évi CXXVi
tórvény a|apján kiutalt összeg

ai 10] 8i 10l

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Véqleqes pénzbevételekből,
elszáriolí beúételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele 2 359 2 35§

H. Veqleges pénZkiadasokból,
elszámolt ráíord ításokb ól a köz-
hasznú tevékenvséo érdekében
felmerült pénzt<iáoá"s, ráford itás

1 47c L 47t

l, Véqleqes pénzkiadásokból,
elszá"m o-lt ráfo rd ításokból a
személyi je|legű ráfordítás

_ - ebból:_ Vezetó t|sz{§égvaselók
JUttatásal

Az adatok könwvizsqálattal alá vannak támasztva, ! lgen m Nem
Könywizsgálói záradék

szelvezet
neVe: Kriy* Jóg* E§3íesiilat
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb §zervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lx-r+r

1. szervezet azontrsító adatai

1.1 Név

l{riya J:*6a E6yesii l*t

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: Budapest

KöZterü'et neve: Közterület jealege: F.."--**-l
F-----__l

1,3 Beiegyző határozat száma: En. m, FFil]Iar8Tll|7|o]olol / EE
1.4 Nyilvántartási szám: PPzW,z l{TlrlTl5l
]-.4 szervezet adószáma: IIEEEEEEH-E_nts
1.6 Képviselő neve: János

Fő

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

l{niya !óg* ősi *gyetei**§ t*§ítá§Bil terje.szti,Enn*k éyd*k{iben v*g*ett r*r4k*nység*k:
dggrgg [töc&s m*dit&ió; ísm*,r,*tterj*setr§s; rend*ev€*g*k gx*rv*gÉsl* iebonyaíítám; kixdványo.k és

f 

'káeiók 
k**zít*w,ls}rdít*§á, t*rje§:t*§e; ]r€ímu*th§zi ltriya jéga scgrve*etekk*l valé kxp*salett*rt*lts

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,]- Közhasznú tevékenység megnevezése: tanításai nak teriesztése
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közf eladat, jogszabályhely:

küröldi csopo.tokkal, kapcso|attartás hírlevél íolmfi ában,proglamok szervezése,

3.3

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nem csak egvesületi taook. kívülálló szmélvek is.
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznű tevékenység főbb eredményei:
*hív taáunk*,n kív{ll * rend*evény*irlkpn t*v*bb: .3{r§§ ka.rálrbi b€arret§tt. de nem t*§ i§ r*§zt v€tt"

2aa3 4u2 két saernináriumunír,prl fi§§r§§§.! S *mbpr s*.járítotra *í * t*chlrikit. Hirleveles
,*-7& neryr ,aktiv gyaka,rtá is m*gk*p,!a.

7oo
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

4. Közhasznú tevékenység éldekében íelhasznált vagyon kimutatása (Adatok eZ€r forintban.)

4.L Felhaszná|t vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhaszná|ás célja

készpén: 43l könyvkiadá:
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célia

4.3 Felhaszná|t vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

kozhasznü tevél(envsco erdekcDen
felhasznált Vagyon kimÜtatása
(összesen) 43l

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon kimÜtatása
(mindösszesen) 434

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőz6 év TáIgy éV

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezóse Élőző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jrrttatás

6.1 Tisztség Előző év (I) Tárgy év {2)

6.2 Tisztség Előző év {1) rárgy év {2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (összeben)

szervezet
neve:

Kriye Jég* Es}t8siilet

Kitöltő verzió:2.60,0 Nyomtatvány verzió:1,5 Nyomtatva: 2Ot4.05.28 15.51.53



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

szervezet
neve:

a6yar t{riya Jógx Egye,s,til*t

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer íor intban.)

Alapadatok Előző év (I) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 557 2 35§

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
ad ózó ren d e-l k'ez é se sze r i nti f el hásznál ás ár ől szóló
1996. évi CXXVI, töryény alapján átutalt összeg 8j 10]

D. Közszolgáltatási bevétel

F, Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió§ AIapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 47a 2 25t

H. Összes ráíordítás (kiadás) 67t 1 47t

l. Ebből személyi iellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 147(,

K. Adózott eredmény -121 88§

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekú önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közéráekü önk6ntes tevékénvséoről szóló
2oos. evi LXxXVlll. törvénynek meg-felelően)

E rőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
lgen /Ven?

EctV. 32. § (4) a) KBl+B2y2 > 1-.ooo.ooo, - FtJ x n
ECN, 32. § (4) b) [K1_+K2>=o] x n
Ectv, 32. § @) c) \tt+l2-Al-A2)/(H7+H2)>_0,25] n B

T árs ad almi támog atottság m utató i Mutató fel/'esítése

ECIV, 32. § (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=Q,Q)] B D
ECtv. 32, § (5) b) [(J1-+J2)/(H1_+H2)>=9,51 x n
Ectv, 32, § (5) c) {(Ll+L2)/2>= ffi tő] n x

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtafuány verzió:1,5 Nyomtatva: 2aL4.05.28 15.51.53




