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az adőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg íelhasználásáról

lA személvi iövedetemadó meohatározott részének az adózó rendeIkezése szerinti Íelhaszná|ásáról szó|ó
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A kedvezményezett azonosító adatai

I rozhasznúságijogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet

Ol rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
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Ny.v.l4.O A nyomtatvány paplr alapon nem küldhetó bel
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Nyomtatva: 2017.05,1 1 1 1,33.53
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Szervezetiíormáia: §
Bírósági nyilvántartásiszáma: 77L, pK/6o.825/1992/o4.szÁM

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
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Képviselője: KlSHÁzl cÁeon
Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

02,Kulturális, sport és szakmai kapcsolatok ápol1sa, ism,eretk bővítése.

03. szakmai információ és tapasztalat elősegítése.

0a, Hozzájáru!ás a vitágbéke fenntartásához és a népek közötti barátsá9hoz.
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Az átutalt összeg tárgyévi* fethasznátására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendetkező évet követő naptári éve_t kell tekinteni (20_16). ugyanakkor a táblázat kitóltése során Íigyelembe kell venni

azt az öSszeget is, ami a rendelkező evnen i/Óisl'mái íÍ:tiraíznátásra került az akkor átutalt Összegből,

(Az adatokat forintban kell megadni,)

A rendetkező évben (2015_ben) köztartozásra visszatartott öSSZeg: 001. A

02. A]" A rendelkező évben (2015-ben) kiutalt összeg: L62233 íoid

03. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg;

04. A3 Cél szerinti tevékenységre: 155 000 
lorl

05. A4 Működésre: 7 233

06, A5 Reklám és marketing célra:

07. A6 Ebből tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 0

0B. A7 A tartalékolás célja:

09.

10.

II. A8 A tartalékolás időtartama: !e"
Átárgyévet megelő.ő évben tartalékolt összeg (14KOZ A5):

EbbőI a tárgyévben felhasznált összeg

Cél szerinti tevékenységre:

Rek|ám és marketing célra:

Ebbőlfel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

Á xiut"tt és a tartalékolt összegból tárgyéVben felhasznált összeg (C1+C4+C7): t6223378. C

19 C1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg (A3+B2): 155 000 loil

20. C2 A tárgyévben működésre

2L. c3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 40 558 ,..,

22, C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+83): 7 233 
íorl

23 c5 A tárgyévben reklám és marketing célra

24. C6 fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft): 16 223
í6rlh

25. ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

26 C8
atárt meghaladóan működésre felhasznált,

visszaíizetendő összeg (C4-C3): 0

27, C9 aÉrt meghaIadóan reklám és marketing célra
felhasznált, vísszafizeténdő összeg (C7-C6): 0

28 -.1( X'iri36SFó3.1;"Jö?i§TSr'.Í.?;::#i.?}kellmegíizetni(1o3_asadónem)
0

Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 20'17,05,11 í 1.33,53

Kedvezményezeü szervezet neve:
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13. B1

14. 82

]-5. B3 Működésre: lolil

16. B4

L7. B5
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Kedvezményezett szervezet neve :
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Az átutatt összeq felhasználásának szöveges lsmeríetése az egyes
fe l h as2n ál ási cé l o k össze g sze rű megj e l ö l éséve l
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Motoros Közlekedési Technikai Tréning

Bank költség 7.233 Ft,

01.

02.

03.

04.

05,

06,

07,

08.

09.

10,

].1.

12,

]_3.

2015. évi Zágrábi Adventi kirándulás autóbusz költsége 140.000 Ft.

Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 20'17,05.1 1 1 1.33.53


