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Az lsKoLÁÉnr És RruynruyelvÉnr RupírvÁruy

L7Koz-OL Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezménvezett

r észér e átutalt összeg fel használásáró Í

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (20].8). Ugyanakkor atábléuat kitöltése során figyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2017) már íelhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat íorintban kell

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

2. A1, A rendelkező évben (2017-ben) kiutalt összeg: 2360 042
a A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 2 0923!0

5, A4 Működésre: 40 013 
,",.^.

6. A5 Reklám és marketing célra:

7. A6 Ebből a 2019, évre tartalékolt összeg (A]--A3-A4-A5): 227 7L9

8. A7 A tartalékolás célja:

9. ZOIS ÉVl ALAPÍTÓI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA

10.

77, B A tárgyévet megelóző évben tartalékolt összeg (16KOZ 46):
184 395

12. B1 EbbőI a tárgyévben íelhasznált összeg

]-3. B2 Cél szerinti tevékenységre: 0

14. B3 Működésre; 184 395

15, B4 Reklám és marketing célra:

16. B5 Ebből fel nem használt, visszaíizetendő összeg (B-B2-B3-84, de min,5.000,- Ft):

1,7, C A kiUtalt és a tartalékolt összegból tárgyéVben íelhasznált összeg (Cl+C4+C7): 23t67L8

18. c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 20923L0

19, C2 A tárgyévben működésre

20. c3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 579 180

2I. C4 ténylegesen íelhasznált összeg (A4+B3): 224 4o8

22. c5 A tárgyévben reklám és marketing célra

23. C6 fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft): 23L672

24. C7 ténylegesen íelhasznált összeg (A5+84):

)E, c8
pc. Szí. törvényben meghatározott összeg határt meg haladóan működésre felhasznált,
visszafizetendó összeg (C4-C3): 0

26. c9 AzSzí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
íelhasznált, vísszafizetendő összeg (C7-C6): 0

27. 1(
Visszafizetendő teljes össZeg (B5+c8+c9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (1_03-as adónem) 0
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Kedvezményezett szervezet neve :

Az lsKolÁÉnr És eruynrvvelvÉRr nlapíwÁruy
Adószáma: EEEEEEEE _E _EE

Az átutalt összeg felhasznál ásának
felhasználási célok össze

(mu. 7200 karakte)

01, pesrÉsl muruxÁ A KAzlNczy F. GIMN, ÉpüLErÉeENJ: 1269568 FT,

02. rrcrnrvulólNAKTANULruÁruyl vERsENvEKeru vnló nÉszvÉrelÉNEK, TovÁeexÉpzÉsÉNer,
03. rönrÉrueI-utt rlnÁruoulÁsoKoN vRló RÉszvÉrelÉruer rÁn,tocnrÁsA: 997.].50 FT

04" KAzlNczy p, clurvÁztuna TRruutótrulr lurnlunzÁSA: 50000 FT

05, összescÉlszenlrurlrÁuocarÁsFELHAszNÁlÁs:z.gro.zrgpr
06, uűxöoÉsl xlnoÁsorc zotg Éveeí\l: 224,408 FT

07,

08.

09.

]-0.

]-L.

t2,

13,
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