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Szervezet neve :
!Nok a Teljes Tudasert Alapftvany

Az egyszerusltett eves beszamol6 merlege
Elozo ev

Elozo ev
helyesbftese

(Adatok ezer forintban.)

Targyev

ESZKOZOK (AKTfVAK)
A.

Befektetett eszkbzbk
I. lmmaterialis javak
11. Targyi eszkozok
11 1. Befektetett penzugyi eszkozbk

B.

Forg6eszkbzbk

1574

2 581

1574

2 581

1574

2 581

1488

2 581

I. Keszletek
II. Kbvetelesek
Ill. Ertekpapfrok
IV. Penzeszkozok

c.

Aktfv idobeli elhatarolasok

ESZKOZOK OSSZESEN
FORRASOK (PASSZfVAK)
D.

Sajat toke
I. lndul6 toke/jegyzett toke

350

350

II. Tokevaltozas/eredmeny

913

1138

225

1093

Ill. Lekbtott tartalek
IV. Ertekelesi tartalek

v.

Targyevi eredmeny alapteveketlysegbol

VI. Targyevi erdemeny vallalkozasi tevekenysegbol
E.

Celtartalekok

F.

Kotelezettsegek
I. Hatrasorolt kotelezettsegek
II . Hosszu lejaratu kbtelezettsegek
Ill. Rovid lejaratu kotelezettsegek

G.

Passzfv idobeli elhatarolasok

86

FORRASOK OSSZESEN

1574
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Szervezet neve:

jNok a Teljes Tudasert Alapftvany
Az egyszerusftett eves beszamol6 eredmeny-kimutatasa
Alaptevekenyseg
e/6z6 ev
helyesbftese

el6z6 ev

1. Ertekesftes nett6 arbevetele

(Adatok ezer forintban.)

Vallalkozasi tevekenyseg

targyev

e/6z6 ev

e/6z6 ev
helyesbitese

targyev

Osszesen
e/6z6 ev

targyev
el6z6 ev
helyesbitese

599

622

599

622

51

138

51

138

2. Aktivalt sajat teljesftmenyek
erteke
3 . Egyeb bevetelek
- tagdfj, alapft6t61 kapott
befizetes
- tamogatasok

138

138

34

34

2 481

2 481

- adomanyok

4. Penzugyi muveletek bevetelei
5. Rendkfvuli bevetelek
ebb61:
- alapft6t61 kapott befizetes

- tamogatasok

23

2 481

23

2 481

A. Osszes bevetel (1 +2+3+4+5)

650

3 275

650

3 275

ebb61: kozhasznutevekenyseg
bevetelei

599

3 275

599

3 275

6. Anyagjellegu ratordftasok

221

1779

221

1779

7. Szemelyi Jellegu rafordftasok
ebb61: vezet6 tisztsegvisel6k
juttatasai
8 . Ertekcsokkenesi lefras
9. Egyeb ratordftasok

7

7

197

403

197

403

10. Penzi.lgyi muveletek
rafordftasal
Kiti:ilt6 verzi6:2.70.0 Nyomtatvany verzi6:5.3
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Szervezet neve:
INok a Teljes Tudasert Alapftvany

Az egyszerusftett eves beszamol6 eredmeny-kimutatasa 2.
Alaptevekenyseg
e /6z6 ev

e/6z6 ev
helyesbitese

(Adatok ezer forintban.)

Vallalkozasi tevekenyseg

targyev

el6z6 ev

e/6z6 ev
helyesbicese

targyev

bsszesen
e/6z6 ev

targyev
e/6z6 ev
helyesbitese

11. Rendkfvuli ratordftasok
B. bsszes rafordftas
(6+ 7+8+9+10+11)

425

2182

425

2182

ebb61: kozhasznutevekenyseg
rafordftasai

425

2182

425

2182

c. Ad6zas el6tti eredmeny (A-B)

225

1093

225

1093

225

1093

225

1093

225

1093

225

1093

23

138

23

138

12. Ad6fizetesi kotelezettseg
D. Ad6zott ered meny (C-12)
13. J6vahagyott osztalek

E. Targyevi eredmeny (D-13)

Tajekoztat6 adatok
A. Kdzponti kdltsegvetesi
tamogatas
B. Helyi onkormanyzati
koltsegvete si tamogatas
C. Az Eur6pai Uni6 strukturalis
alapjaib61, 1lletve a Kohezi6s
Alapb61 nyujtott tamogatas
D. Normatfv tamogatas
E. A szemelyi jdvedelamad6
meghatarozott reszenek ad6z6
rendelkezese szerinti
felhasznalasar61 sz616 1996. evi
CXXVI.tdrveny alapjan kiutalt
dsszeg

F. Kozszolgaltatasi bevetel

Az adatok kdnyvvizsgalattal ala vannak tamasztva.
KitOit6 verzi6 :2.70.0 Nyomtatvany verzi6 :5.3
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egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete
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1. Szervezet azonosft6 adatai
1.1 Nev
INok a Teljes Tudasert Alap itvany

1.2 Szekhely
lranyft6szam:

@]@]0~

TelepUies:

lszigetmonostor
KtizterUiet jellege :

KtizterUiet neve: IHoningyongye
Hazszam : 1144.

1

LE~pcs6haz: 1

1.3 Bejegyz6 hatarozat szama:
1.4 Nyilvantartasi szam:

@li]-@li]-[il o 1111111617 1

1.4 Szervezet ad6szama:

[]~[]~0~[]0-[l-~[J

1.6 Kepvisel6neve:

Ajt6:

Emelet: I..__ _ _-'

11141·1PIKI·I61ol211131 ltl2lol1lo l

lutca

'[0

Lls_c_h_~_a_r_c_z_M_a_ri_a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa
z Al ap ftvany celjainak megvaf6sftasa erdekeben a 2015-es evben tanarnoink a sajat kbrzetlikben *ismerteto
es bevezet6 efoadasok*at tartottak Maharishi Mat1esl1 J6g i TM tectmikainak mine! szetese!JIJ kbnJ
megismertetese es az erdekf6d6k kepzese erdekeben, felll asznalva az elektroniku s es frott media
leh etosegeit is. (wvvw.gv!lo.hu, V!IWVV.transzcendentalismeditacio_nok.hu,
facebook, helyi lijs.ag, stb). lgyekezttink* mine! nagyobb IE~tszamu n6i TM es TM-sz i dhi
csoportprogramok*at szervezni, heti, f!fetve havi rendszeresseggel., hogy mine! tbbb teany, hblgy, edesanya
megismerhesse es megtapasztalhassa e tectmikak j6tekony llatasait, ami javitja az elet minoseget mindenki
szarnara, !logy egeszsegese!J!J , !Joldogabb csalaclokban eljenek, jo!JIJ tanulasi ereclmenyeket erjenek e.l es
lmmkahelyi kapcsolataik hannonikusab!Ja valjanak.
Havi rendszeresseggel Europa minden orszaga!Jan egy i doben beketeremto csoportprowarnlloz
szervezesi.inkkel alapftvanyunk is reszt vesz (*Legyozt1etet!en Europa Nap*), mely nbveli a mentatis
rendezettseget a kornye.zetben,
3. Kozhaszm:. tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent)
3.1 Ktizhasznu tevekenyseg megnevezese :

lcsaladon beiUii konfliktus kezel6 meditaci6s progr

3.2 Ktizhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 ktizfeladat , jogszabalyhely: lszt 57§ es 64 § (1) es (4) d est

pon~

I
3.3 Ktizhasznu tevekenyseg celcsoportja: Ia lakossag minden retege, de el6s6rban a n6k
3.4 Kbzhasznu tevekenysegb61 reszesUI6k letszama:

I

1300

3.5 Ktizhasznu tevekenyseg f6bb eredmenyei:

z Alaprtvany cefjainak megval6sftasa erdekeben a 2015-es evben tanarnoink a sajat korzetlikt)en
*ismertetO es bevezeto eloadasok*at lartottak Mat1arisl1i Maf1esf1 Jogi TM tect1nikainak mine! sze!esebb
kbr(j megismertetese es az erdeklodok kepzese erdekeben , fel llasznatva az elektron i kus es frott media
lehetosegett is. (W111{l,V.gwo .t1ll, Wv'![IN.transzcenclentallsmeditacio_nok. flu ,
frlt'.Phnnk. hPIVi ( i ~rll"l. !'ith
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Szervezet neve :
INok a Teljes Tudasert Alapftvany
7. Kozhasznu jogallas megallapftasahoz szukseges mutat6k
Alapadatok

(Ada tok ezer forintban.)

El6z6 ev (1)

B. Eves osszes bevetel

Ta.rgyev (2)

650

3 275

23

138

G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F)]

627

3137

H. 6sszes ratordftas (kiadas)

425

2182

J. Kozhasznu tevekenyseg ratordftasai

425

2182

K. Ad6zott eredmeny

225

1093

ebb61 :
c . A szemelyi jovedelemad6 meghatarozott reszenek az
ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 sz616
1996. evi CXXVI. torveny alapjan atutalt osszeg
D. Kozszolgaltatasi bevetel
E. Normatfv tamogatas
F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve
a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tamogatas

1. Ebbol szemelyi jellegu ratordftas

L. A szervezet munkajaban kozremukodo kozerdeku onkentes
tevekenyse!;let vegzo szemelyek szama
(a kozerdeku onkentes tevekenysegrol sz616
2005. evi LXXXVIII. torvenynek megfeleloen)

Er6fomis ellatottsag mutat6i

Mutat6 teljesftese
lgen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)12 > 1.000.000, - Ft]

~

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >=0]

~

D
D

Ectv. 32. § (4) c) [(11+/2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25}

D

~

Tarsadalmi tamogatottsag mutat6i

Mutat6 teljesftese

Ectv. 32. § (5) a) [(C1 +C2)/(G1 +G2) >=0,02]

~

D

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

~

D

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)/2>= 10 f6]

D

~
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Ml - Mellekletek

Torvenyszek:

lo1 Fovarosi Tiirvenyszek

Csatolt mellekletek

PK-142-01 Konywizsg616i jelentes

Melleklet csatolva:
Eredetivel rende/kezik:
Melleklet csato/va:

PK-142-02 Szoveges beszamo/6

Eredetivel rendelkezik:
Melleklet csatolva:

PK-142-03 Jegyz6konyv

Eredetivel rende/kezik:
PK-142-04 Je/enleti iv

Melleklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmaza s

Melleklec csatolva :
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyeb

Melleklec csacolva :
Eredetivel rendelkezik.·

Kitolto verzi6:2.70.0 Nyomtatvany verzi6 :5.3

.
i

'

I

D
D
[&]
[&]

D
D
D
D
[&]
[&]

D
D

Nyomtatva: 2016.05.23 12.39.40

k\CK. A TCl-.Ji?S T0D%tR.T Ai-tt Pt TVArJ{
lo.i~ S~9.Jtk.wttr\u,'":>ttrr1 lhrld.4~~oh.1~12.- <-L. ·~~
.
.
~"~tuc&J-£-~.,kL\-1 ~ '. 1! \~/}ic...vu.JCliVL ~~
~\~a1.·\JI;I : {8(3 t-2 t- -1 -41
\r~rv)~w'

