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Kedvezményezett szervezet neve:

INTERNAT|oNAL PoLlcE AssoclATtoN MAGYAR szEKcló ZALA MEGYEI EGYESÜLETE

20Koz-Ot Közlemény
az ad6ző rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg íelhasználásáról

Az átutalt összeg tárgyévi* fe!használására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követó naptári évet kell tekinteni (2021). ugyanakkoí a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rehdeIkező évben (2020) már felha§zná|ásra keíült az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat lorintban kell megadni

L. A A rendelkező évben (2020-ban) köztartozásra visszatartott összeg: 0

2, A1 A rendelkező évben (2020-ban) kiutalt összeg: 159 939

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 106 679 í"d"

5. A4 Működésre: 53 260

o. A5 Reklám és marketing célra: 0

7, A6 Ebbóla 2022. évre tartalékolt öSSZeg (A1-A3-A4-A5): 0

8. A7 A tartalékolás Célja:

o

10,

11. B A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (19KoZ ,q6): IL3 LlL

12. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

t3 82 Cél szerinti tevékenységre: 113 111

L4. B3 Működésre: 0

t5 B4 Reklám és marketing célra: 0

r6 B5

77. A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben íelhasznált öSSZeg (Cl+C4+C7): 273 050

18 C1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 2L9 790

]-9 C2 A tárgyévben működésre

20. c3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 68 263
lori

2L. C4 ténylegesen íelhasznált összeg (A4+B3): 53 260

22, c5 A tárgyévben reklám és marketing célra

23, c6 fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft): 27 305

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

25 C8 Az Szí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre íelhasznált,
visszafizetendő össze9 (C4-C3) :

0

26 C9 Az Szí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált, visszafizeténdó összeg (C7-C6): 0

27. ^1í Visszafizetendő teljes összeg (B5+CB+C9):
NAV 1oo3200o-01i]50035 számú szárnlára keIl megfizetni (703-as adónem) 0
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Elrbőlfel nem használt, visszafizetendő összeg (B-82-83-84, de min. 5.000,- Ft):
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Sport lövészet szervezési költsége 55,ooo Ft.

Lő és horgászverseny versenydjaí 42.890 Ft

világjárvány miatt a csácsi állatsimogató és állatkert támogatása 20.oo0 Ft.

Színházi íőpróbára színházjegy vásárlás 21,900 Ft.

Bank és posta költség 21.642 Ft.

Családi napra evőeszköz vásárlás 24.650 Ft,

lPA igazolványok előállítási költsége 6.968 Ft

Nemzetközi Mura menti kerékpár és vizitúra szervezési költsége 2o.ooo Ft

Balaton kerülő


