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Közlemény

az adőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg íelhasználásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti íelhasználásáról szóló
1996, évi cxxvl, törvény (Szf. törvény) 6/c. § (1) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai

rl Kedvezményezett szervezet adószáma:

Neve:

-E-rE
Baráti Kör és Művészetért AlapíWány

E l SzékhelYe: EEEE Mosonmagyaróvár, Könwes Kálmán u. 9.

L 8 9 8 t 8 5 0

Szervezetiíormája: P
Bírósági nyilvántartási száma: 5Lo22

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
fr| Képviselője: orbán János
.FI
$| Alancél szerinti közhasznú tevékenysége:
zl

El 
o, Összefognia különböző művészeti ágakban tevékenykedőket. Magas művészetiérték

02.megmutatása és továbbadása. Rendezvéenyek létrehozása. Művészeti és aIkotó-

03. táborok létrehozása. Amatőr művészeti csoportok működtetése, segítése.

0a, Múvészeti nevelés, oktatás, képzés. Nevelési cé!ú fejlesztések ösztönzése.

I Közhasznriságijogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
Ol rendelkezik kőzhaéznúsági íókozáttal:

EEEE-EE-EE
o
N
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19Koz-01 azadőzőrenoeltez5sT!?Efi l{"kedvezménvezett
részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

Kedvezményezett szervezet neve:

Baráti Kör és Művészetért Alapítvány
Adószáma: E-E-EEL 8 9 8 1 8 5

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező éVet követő naptáíi, éVel kell tekinteni (20?0). Ugyana!*or a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkezó éVben (2019) már íelhasználásra került az akkor átutalt összégből.

(Az adatokat íoíintban kell megadni

1, A A rendelkező évben (2019-ben) köztartozásra visszaüartott összeg: 58 683

2. A1 A rendelkező évben (20J.9-ben) kiutalt összeg: 58 683

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 58 683

5. A4 Működésre: 0

6. A5 Reklám és marketing célra: 0

7. A6 Ebből a 2O2L. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 0

8. A7 A tartalékolás célja:

9.

].0.

11. B A tárgyevet megelózo éVben tartalékolt összeg (18KoZ A6):
0

72. B1 Ebből a táígyévben felhasznált összeg

13, 82 Cél szerinti tevékenységre:

t4. B3 Működésre:
baln

15. B4 Reklám és marketing célra:

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

77. c A kiutah és a tartalékolt összegből tárgyéVben felhasznált összeg (cl+c4+c7): 58 683

18. c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 58 683

19. c2 A tárgyévben működésre

20. c3 fordítható összeg (C*0,25, de max, 25 millió Ft): t467L
21. C4 ténylegesen íelhasznált összeg (A4+B3): 0

22, c5 A tárgyévben reklám és marketing céka

23. c6 íordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft): 5 868

24. C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4): 0

z5 c8 Az Szf. törvény_ben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
visszafizetendő összed(c4-ca) : 0

?6 c9 Az Szí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
íelhasznált, vísszafizeténdő összeg (C7-C6): 0

27 1(
Visszaíizetendő teljes összeg (BS+CB+C9);
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem) 0
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Az átutalt összea felhaszn álásának
fe l h asin ál ási c é l ok össze

@gx.7mkanl<ter)

Kedvezményezett szervezet neve:

Baráti Kör és Művészetért Alapítvány
Adószáma: -E-EEL 8 9 8 L 8 5 0

01, Az átutalt 58,683,- Ft összeget teljes egészében az alapítvány által működtetett

02, amatór míivészeti csoportnak a "Theatrum Ad Flexum"-nak a Dzsugel könyve el6adás

03, teremtérletére köttöttük.

04, Köszönjükatámogatást.

05.

06.

07,

08,

09.

10.

11,

12,

13,
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