
L7Koz
Közlemény

az adőzó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasznáIásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének aa adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996, éVi cXXVl. törvény (szf, törvény) 6/c. § (1) bekezdése alap|án]
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Kedvezményezett szervezet adószáma:

Neve:

KOSZORÚ ALAPÍTVÁNY

-E-rE

székhelye: F..IEE]E] GyóR, EöTvös TÉR 1.

1 8 5 3 3 4 6 4

A kedvezményezett azonosító adatai

Bírósági nyilvántartási száma; pK A 508761.99712

Bírósági határozat jogeróre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01. NEHÉZ szoclÁLls HELYZETű TANULóK seoÉlYEzÉsE
02, rlennetKEDő TELJEsíTMÉNvT NyúJTó TANuLóK JuTALMAzÁsn

I Közhasznúságiiogállást meqállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
O l rendelkezik kÖzha"sznúsági fókoz'attal:
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatvai 20t9.04,29 08.48.40

Képviselője: NÉMETHTlBoR
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L7Koz-oí az adózőr" n ae l t"r5$ |T Íl{, kedvezm é nvezett
részére átutalt összeg feIhasználásáróÍ

Az átutalt összeg tárgyévi" felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező éVet köVető naptári éVet kell tekinteni (20].8), Ugyanakkor atáblázat kitöltése során íigyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkező éVben (2017) már íelhasználáSra került az akkor átutalt összégből.

(Az adatokat íorintban kell

Kedvezményezett szervezet neve:

KOSZORÚ ALAPÍTVÁNY

EEEEE-E-EE

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

2" A1 A rendelkező évben (20J_7-ben) kiutalt összeg: 1 789
r) A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4" A3 Cél szerinti tevékenységre: 1 789

5, A4 Működésre: 0

6. A5 Reklám és marketing célra:

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

8. A7 A tartalékolás Célja:

9.

10,

I1, B A tárgyéVet megelőzó évben tartalékolt összeg (16KoZ A6):
0

L2. B]" Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

t3. 82 Cél szerinti tevékenysé9re:

1-4. B3 Működésre:

l5. B4 Reklám és marketing célra:

].6. B5 Ebből fel nem használt, visszaíizetendó összeg (B-B2-B3-B4, de min, 5.000,- Ft):

17. C A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyéVben felhasznált összeg (cl+c4+c7): L789
18 c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+82): L789

19 C2 A tárgyévben működésre

20. c3 íordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): M7
2L C4 ténylegesen íelhasznált összeg (A4+B3): 0

22 c5 A tárgyévben reklám és marketing célra

23 C6 fordítható összeg (C*0,1_, de max. J_0 millió Ft): 17s

24 C7 ténylegesen íelhasznált összeg (A5+B4):

25. c8 Pc. Szt. törvé nyben meq h atározott összeq határt me g haladóan m űködésre felhasznált,
visszaíizetendo tisszed(c+-cs) : 0

26. c9 AzSzt. törvényben meqhatározott összeqhatárt meghaladóan reklám és marketing célra
íelhasznált, vísszaf izeténdő össze g (C7-C6) : 0

27
Visszaíizetendő teljes összeg (B5+cB+c9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem) 0

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatvar 2OL9,04.29 08.48.40
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Kedvezményezett szervezet neve :

roszonú nupírvÁruy
Adószáma: P -E-EE8 5 3 3 4 6 4

Az átutalt összeg felhasználásának s.
felhasznál ási célok összeq:

es lsmertefése az egyes
megjelölésével

(mu. 7200 karakte)
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nz ntntpítvÁrvy n KAzlNczy F. GlMN, z pó rnrvuló.:Ár nÉszEsírprrE összeseru

JUTALoMBAru n vÁnosl És lsrolnl RertoEzvÉruyEN KIEMEKeoó sznvnlÁsÉnr

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyo mtatva; 2019.0 4.29 08.48.40


