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az adőző rendelkezése szeriní a kedvezménvezett
részére átutalt összeg fethaszn álás{rÓÍ

[A személyi jövedelem_adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996, évi CXXVI. törvény (Szí. törvény) 6/C. § (1) bekezdése átápiáni 
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A kedvezményezett azonosító adatai
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Kedvezményezett Szervezet adószáma:

Neve:
-E-Er

SzékhelYe: EEEE Mosonmag yarővár,Könyves Kállmán u. 9.

L 8 9 8 t" 8 5 0

Baráti kör a Művészetért

Szervezetiformája: P
Bírósági nyilvántartási száma: 5Lo22
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Bírósági határozat jogerőre eme|kedésének dátuma: EEEE - EE - EE
képviselője: orbán János

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01, Összefogni a különböző művészeti ágakban tevékenyekedőket. Magas mővészeti érték
02. megmutatása a továbbadás". *"
03,táborok létrehozása. Amat6r míivészeti csoportok múködtetése, segítése.
0a' MŰvészeti nevelés, oktatás, képzés. Nevelési célú fejlesztések ösztönzése.

ol r.X'JáiÉi,Í'ÉsjA""g?ilí:tüfsí'J?Bli1,|',u..gi 
végzés jogeróre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
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az adőz6 re n a e l tez§T !"JlÍ l{. kedvezm é n
részére átutalt összeg fel használásáid Iezett

Baráti Kör a Művészetért Alapítvány
nooszama: EEEEEE

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználasara vonatrozo aaatot
* TárgYévnek a reS"§:',13JíLT:Hli?3BHffi:?,§J.Ti,lsö(í,?1?},nxnJ.x??]fjiJi;ffJÉ"ál[3lái,dill{,§Jslembe 

kellvenni

L. A A rendelkező évben (2018-ban) köztartozásra visszatartott összeg: 28L43
2, A1 A rendelkező évben (2018-ban) kiutalt összeg:

28L43
3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznáIt összeg;

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 28L43
5. A4 Működésre: 0
6. A5 Reklám és marketing célra:

0
7, A6 Ebből a 2020. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5):

0
8. A7 Atartalékolás célja:

9.

L0.

Ebből a targyévben felhasznátt összeg

Cél szerinti tevékenységre:

Reklám és marketing célra:

Ebbólíel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5,o0o,- Ft):

77. c A kiutalt és a tartalékolt összegből targyevuen@
28 !43

18 c1. A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 28L43
19 c2 A targyévben működésre

20 c3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 mil|ió Ft): 7 036
21. C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

0
22. c5 A tárgyévben reklám és marketing cétra

23 c6 íordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft): 28L4
24 c7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4): 0

25. c8 AzSzÍ.tÖrvénvbenmeohatározottösszeohatártmegna@
visszafizetendő cisszef(C+-cs): - ----v"---' -

0

26, c9 AzSzÍ.törVénVbenmeohatározottösszeohatártmegtrata@
felhasznált, vísszaíizeténdő öJsráó G-7ÖÓ: 

'
0

27. 1(
Visszafizetendő teljes összeq (es+cg+ca}
NAV 10032000-06056353 száinú számlárá kell megíizetni (1o3-as adónem) 0
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Baráti Kör a Művészetért AIapítvány
Adószáma: EEEEPP1 8 9 8 L 8 5 0

Az átutalt ?:,2r:3_!2t,|asználásának szöveges ls.npry_etg se az egyesfelhasználási célok összegszerű megletOáiéiát -

01.

02,

03.

04.

05.

06,

07.

08.

09.

10.

11.

L2.

13.

Az átutalt 28.!13,- Ft egészében az által múködtetet

amatőr művészeti csoportnak a ''Theatrum Ad Ftexum'Lnak a könyve elóadás

terembérletére költöttük-
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