BEVALLÁS és 1929-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2019. évi társasági adóról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek
különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról
1929
BEVALLÁS és 1929-A ADATSZOLGÁLTATÁS
AZONOSÍTÁS (B)
Adózó adó/csoportazonosító száma

22170156243

Adózó neve

Oázis Sport Szolgáltató NON-profit

Székhely/fióktelep

1032 Budapest, Kiscelli utca 7-9. hsz.

Ügyintéző neve

Náglné Gyarmathy Ilona telefonszáma 23/444-753

(C)
Bevallási időszak

2019.01.01 - 2019.12.31.
06-01

07

Kitöltött lapok száma

0

10
2

A-01
1

A-02
1

2

(F)
helység

Budapest

dátum

2020.03.13.

NY-01

1. Gazdálkodási forma jelölése

n

5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelöljei a megfelelő ágazatot, amennyiben az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte

b

20. Szervezeti kódkocka

10

21. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockájának jelölése az adóév első napján

1

22. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódkockájának jelölése az adóév utolsó napján

1

26. Könyvvezetés módjának jelölése

2

30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról

4

NY-02

45. Jelölje, ha mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készít ("X-szel")

X

1929-01-01
A társasági adó bevallása
A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

(a)

01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1929-07-02. lap (±39). sor, vagy az
egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1929-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1929-A-03-01. lap (±)40. sor)
(Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltse ki.)
06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]

198
ezer

15. A 2019. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1929-01-06. lap 189. sor
vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Helység: Budapest Dátum: 2020.03.13 Aláírás: _______________________ Nyomtatvány: 1929
Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Ellenőrző kód:50e0a1ffefc5abdf03febe4a4d652b6b314136bb

1.lap - Nyomtatva: 2020.07.24 18.06.22

(c)
-6180
ezer
-6180
ezer
0 ezer

Adózó neve: Oázis Sport Szolgáltató NON-profit

Adózó adószáma: 22170156243

1929-01-02
A társasági adó bevallása
A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adónemkód: 101)

(c)

17. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés
a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

0
ezer

19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő adóévekre
továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

0
ezer

21. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2019. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok], a következő évekre továbbvihető
elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)

0
ezer

1929-01-04
A jövedelem- (nyereség-) minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az
innovációs járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató,
illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére
F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása

(a)

80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont]

9877 ezer

81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)]

0 ezer

82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]

0 ezer

83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82.]

9877 ezer

84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)]

198 ezer

85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)]

0 ezer

86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok]

198 ezer

1929-07-01
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)
Lapszám

1

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

(c)

01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a
pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)

3258
ezer

03. Aktivált saját teljesítmények értéke

0 ezer

04. Egyéb bevételek összesen

6617
ezer

06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+(±08).+(±09).+(±10).+(±11). sorok]

6279
ezer

14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(±15).+(±16.)+(±17). sorok]

8832
ezer

18. Értékcsökkenési leírás

937 ezer

19. Egyéb ráfordítások összesen

9 ezer

26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+(±04).-(±06).-(±14).-(±18).-(±19).-(±24).-(±25). sorok]

-6182
ezer

1929-07-02
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)
Lapszám

1

A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

(b)

(c)

27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei)

2 ezer

31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

2 ezer

33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások ráfordításai)

0 ezer

38. Pénzügyi műveletek eredménye [(±27.)-(±33.) sor]

2 ezer

39. Adózás előtti eredmény [(±26).+(±38). sor]

-6180 ezer

1929-10
A Tao. tv. 6. § (11) bekezdés szerinti bevallás kiegészítő nyilatkozat
Lapszám
Megnevezés

1
Az adóévben
(b)
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Az adóévet megelőző
1. adóévben
(c)

Az adóévet megelőző
2. adóévben
(d)

2.lap - Nyomtatva: 2020.07.24 18.06.22

Adózó neve: Oázis Sport Szolgáltató NON-profit

Adózó adószáma: 22170156243

01. Az adózó székhelye (telephelye) elkülönül a tulajdonos(ok), tag(ok) lakóhelyétől

1

1

1

1929-A-01
A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)
Lapszám

1

A mérleghez kapcsolódó adatok

(a)

(b)

01. Immateriális javak

0 ezer

03. Tárgyi eszközök

15149 ezer

04. Befektetett pénzügyi eszközök a b) rovatba, részesedések külföldi vállalkozásokban adata az a) rovatba

0 ezer

05. Készletek

0 ezer

06. Követelések könyv szerinti értéke

355 ezer

07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken)

71 ezer

09. Értékpapírok (forgóeszközök része)

0 ezer

10. Pénzeszközök

2247 ezer

11. A 10. sorból a pénztár

46 ezer

12. Aktív időbeli elhatárolások

0 ezer

13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]

3000 ezer

16. - belföldi magánszemély tulajdona

1530 ezer

17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona

1470 ezer

24. Eredménytartalék (±)

-39223 ezer

26. Értékelési tartalék (±)

0 ezer

28. Adózott eredmény (±)

-6180 ezer

29. Céltartalékok

0 ezer

30. Hátrasorolt kötelezettségek

0 ezer

31. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22810 ezer

33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök

21500 ezer

34. Rövid lejáratú kötelezettségek

1287 ezer

35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

441 ezer

38. Passzív időbeli elhatárolások

36057 ezer

39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22.)+23.+(±24.)+25.+(±26.)+27.+(±28.)+29.+30.+31.+34.+38.)]

17751 ezer

1929-A-02-01
Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
Lapszám
A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)

1
Bekerülési érték
a mérlegforduló napon
(a)

Nettó érték
a mérlegforduló napon
(b)

01. Immateriális javak

5 ezer

02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0 ezer

0 ezer

03. Műszaki berendezések, gépek, járművek

1000 ezer

903 ezer

04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

3349 ezer

1924 ezer

05. Tenyészállatok
06. Beruházások, felújítások

0 ezer

0 ezer

0 ezer

12321 ezer

12321 ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása

Költségként
Egyéb
Tao. tv. 1. és
elszámolt
ráfordításként 2. sz. melléklete
(módosított)
elszámolt
szerinti
terv szerinti
terven felüli értékcsökkenési
értékcsökkenés értékcsökkenés
leírás
(a)
(b)
(c)

07. Immateriális javak

0 ezer

0 ezer

08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0 ezer

0 ezer

0 ezer

09. Műszaki berendezések, gépek, járművek

997 ezer

0 ezer

97 ezer

10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

765 ezer

0 ezer

765 ezer

0 ezer

0 ezer

11. Tenyészállatok
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési
értékének egyösszegű elszámolása
13. Beruházások, felújítások
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75 ezer

0 ezer

0 ezer
75 ezer

0 ezer

3.lap - Nyomtatva: 2020.07.24 18.06.22

0 ezer

Adózó neve: Oázis Sport Szolgáltató NON-profit

Adózó adószáma: 22170156243

1929-A-02-02
Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)
Lapszám
C) Egyéb adatok

1
(a)

14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Ellenőrző kód:50e0a1ffefc5abdf03febe4a4d652b6b314136bb

(b)
3 fő

4.lap - Nyomtatva: 2020.07.24 18.06.22

3 fő

Adózó neve: Oázis Sport Szolgáltató NON-profit

Adózó adószáma: 22170156243

BEVALLÁS és 1929-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2019. évi társasági adóról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Helység: Budapest Dátum: 2020.03.13 Aláírás: _______________________ Nyomtatvány: 1929
Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Ellenőrző kód:50e0a1ffefc5abdf03febe4a4d652b6b314136bb
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