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Neve:

lNTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ZALA MEGYE| EGYESÜLETE

székhelye; ErEr zALAEGERszEG, BALATON| ÚT 4.

l Közhasznúságilogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
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A kedvezményezett azonosító adatai

Szervezetiíorm4a: P
B írósági nyilvántartási száma: 77 L, pKl6o.825lLgg2.o4.szÁM

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - Er
Képviselője: KlSHÁZI GÁB9R

01. Barátság, szolidarítás és kölcsönös se€499g,ly9[4s.

02. kulturátis, sport és szakmai kapcsolatok ápolása, ismeretk bővítése.

03. szakmai információ és tapasztalat elősegítése.

0a, Hozzáiárulás a világbéke tenntartásához és a népek közötti barátsá9hoz.

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
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az adőző rendelkezése szerinÍ a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követó naptári évet kell tekinteni (2018). ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a reirdelkező évben (2017)'már fblhasinálásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat íorintban kell megadni

Kedvezményezett szervezet neve:

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKC!Ó ZALA MEGYEI EGYESÜLETE

1-. A A rendelkező évben (2017-ben) köztartozásra visszatartott összeg: 0

2. A1 A rendelkező évben (2017-ben) kiutalt összeg: t77 929

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 148 900

5. A4 Működésre: 29 029

6. A5 Reklám és marketing célra: 0

7, A6 Ebből a 2019. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 0

8, A7 A tartalékolás célja:

9.

10.

77, B A tárgyévet megelőzó évben tartalékolt összeg (]-6KOZ 46):
0

t2. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

13. 82 Cél szerinti tevékenységre: 0

1-4, B3 Működésre: 0

15. B4 Reklám és marketing célra: 0

16. B5 Ebből íel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

17. U A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyéVben felhasznált öSszeg (C1+C4+C7): I77 929

18. c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg (A3+B2): 148 900

19. C2 A tárgyévben működésre

20. C3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 4r' 482

2l, C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3): 29 029

n1
LL. C5 A tárgyévben reklám és marketing célra

23. c6 fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft): t7 793

24 C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+84): 0

25. C8 Az Szí, törvényben meqhatározott összeqhatárt meghaladóan működésre felhasznált,
visszaf izetenO6 cisszef 1C+-Cs; : 0

26 C9 Aa Szl. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált, vísszaíizetendő összeg (C7-C6): 0

27 1(
Visszafizetendő teljes összeg (B5+c8+c9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem) 0
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Kedvezményezett szervezet neve:

INTERNATIoNAL poltcE AssoclATloN MAGyAR szEKcló zRlR MEGyEl ecyesülere
Adószáma: EEEEEEEE _E _EE

Az átutalt összeq felhasználásának szövegesismeríeíése az egyes
felhasZn ál ási célok összegszerű megjelöl éséve l

(mu. !2@ karakeó

túra szervezési, lebonyolítási költségeire 60.000 Ft

Vll. Nemzetközi Vizi Verseny sport eszköz bérlése 75.000 Ft.

Szlovéniai futball találkozó nevezési díja 13,900 Ft.
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