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Kedvezményezett szervezet neve:

.'Baráti Kör a Művészetért'' AIapítvány
Adószáma: EEEEEEEE -E -EE

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rende|kező éVet köVető naptári éVel ke.|| tekinteni (2017).. Ugyan'akkor a táblázat kitci|tése során figyelembe ke|| venni

azt az összeget is' ami a rende|kező évben (2016) már Íelhaszná|asra kerü|t az akkor átuta|t Összégoot.

(Az adatokat ÍoÍintban kel| megadni.)

01. A A rende|kezó évben (2016.ban) kÖztartozásra visszatartott összeg: 0

02. A1 A rende|kezó évben (2016-ban) kiutalt összeg: 168 873 ídin|

03. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált Összeg..

04. A3 Cél szerinti tevékenységre: 168 873 bd

05. A4 Működésre: 0

16. A5 Rek|ám és marketing cé|ra: 0

37. A6 Ebbő| tarta|éko|t Összeg (A1-A3-A4-A5):
0

08. A7 A taÍtalékolás célja:

09.

10,

LL. A8 A tarta|éko|ás időtartama: !e"
72. B A tárgyéVet mege|őző évben tarta|éko|t Összeg (15KoZ 46):

0Í

13. B1 EbbőI a tárgyévbe n felh aszn ált összeg

L4. 82 Cé| szerinti tevékenységre:

-LJ. B3 MűkÖdésre:
lorin

16. B4 Rek|ám és marketing célra:
tdn

17. B5 Ebbő|Íe| nem használt, visszafizetendő cisszeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000'- Ft):
bdn

78. c A kiuta|t és a tarta|ékolt összegbő| tárgyévben fe|haszná|t összeg (c1+c4+c7): 168 873

19. c1 A tárgyéVben cé| szerinti tevékenységre fe|haszná|t összeg (A3+B2): 168 873

20. c2 Atárgyévben műkÖdésre

2L c3 fordítható összeg (c*0'25' de max. 25 mi||ió Ft): 422L8

22. C4 tény|egesen fe|haszná|t összeg (A4+B3): 0

23. c5 A tárgyévben reklám és marketing célra

24 c6 fordítható összeg (c*0,1, de max. 10 mi||ió Ft): 16 887

25 C7 ténylegesen fe|haszná|t Összeg (A5+B4): 0

26 c8 AzSzÍ, törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre feIhaszná|t,
visszaÍizetend.ő tisszed(C+-C3): 0

Mn

27. c9 Az Szf. törvényben meghatározott Összeghatárt megha|adóan reklám és marketing célra
Íe| haszná|t, vísszaf izeté ndő összeg (c7-c6) : 0

28. 1l
Visszafizetendő te|jes összeg (Bs+c8+cg):
NAV 10032000-06056353 számú szám|ára ke|| megfizetni (103.as adónem) 0
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amatúr művészeti csoportnak a..Theatrum Ad Flexum''.nák a 2017 évben megtartott
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