




















LzKoz
Közlemény

az adőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

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

A kedvezményezett azonosító adatai

Fl

a
F,6
oz
oN

Kedvezményezett szervezet adószáma, EEEEEEEp _ E _ EE
Neve:

A Szoptatásért M?gyar Egyesület

Székhelye: E§EE pomáz, Németh LászIó u. 19.
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Szervezetiform4a: P
Bírósági nyilvántartási száma:

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE _ EE
KéPviselője: W,Ungváry Renáta

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01. Egészségmegőrzés

02.oktatás

03, Szociális tevékenység,

:

^ l Közhaszn.úságijogállist_megállapító.bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
9l renoelkezlk koznasznusagl íokozattal:
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L4.05.22 16. 13.57
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tzKoz-OL azadőzőrendelkez5rTl"#Íl{areovezménvezett
részére átutalt összeg felhasználásáróÍ
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Kedvezményezett szervezet neve:

A Szoptatásért Magyar Egyesület

A.dószáma: -E-EEt 8 0 7 7 4 9 0

Az átutalt összeg tárgyévi* felhaszná!ására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkezó éVet köVető naptari évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során íigyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkező évben már íelhasználásra került az akkor átutalt ossze§ből.

(AZ adatokat forintban kell mégadni.)

01_ (A) A rendelkező évben (201-2-ben) juttatott összeg: 215 564 
".",02 (A].) Ebből a tárgyévben működésre íelhasznált összeg: 60 000 
",-,03 (A2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált os§zeg: 0 to.int

a4 (A3) Ebből tartalékolt összeg (A-A]--A2):
155 564 ,",,^,

o5

06

07

08

(A4) A tartalékolas célja:

Kiadványaink új kiadatása, konferencián részvétel.

09 (A5) A tartalékolás időtartama: E*
1-0 (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (lKaZ N): 0 ro,inr

1.L (B]-) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:
12 (B2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
]-3 (B3) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B]--B2) 0 ro,lnr
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1-5

]-6

t7

(B4) A tartalékolas célja:

18l (B5) A továbbtartalékolás időtartama: fu,
1-9, (C) Atárgyévet megelőző második éVben tartalékolt összeg (lIKÓz ffif;

0 ro.int

20 (C]-) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:
íorini

2t (c2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
22 (C3) Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C1-C2):

0 ro,int

23

24
25

26

(c4) A tartalékolás célja:

27 :C5) A továbbtartalékolás időtartama: n*
28 (D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt aséieg (77KOZ C3): 0 lorinr

2s (D].) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:
'oíiilt30 (D2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhaszná|t összeg:

] loliht

31 (D3) Ebbőlfel nem használt, visszafizetendő összeg (D-D1-D2):
0 lo.int

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatvar 2at4.o5.22 16.13.57
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részére átutalt összeg felhasználásáróÍ
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Kedvezményezett szervezet neve:

A Szoptatásétt Magyar Egyesület

Adószáma: EE -E-EE0 7 7 4 9 0

Az átutaIt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező éVet köVető naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során fiqye|embe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkező évben már íelhasználásra került az akkor átutalt risszá§nd.

(Az adatokat íorintban kell meQadni.)

32 (E) A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+a+c+p1
215 564 ut

33 (E1) Ebből a tárgyévben működésre íordítható teljes összeg (r*05)l 30 000 t,t
34 (F) A tárgyévben felhasznált feíes összeg (Fl+F2):

60 000
2tr (F]-) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A].+Bl+Cl+D].): 60 000
36 (F2)etárgyéVbencélszerintitevékenységrefelhasználtiexery

0 ron,
37 (F3) A tartalékolt teljes összeg (A3+B3+C3):

155 564 o",
38 (F4) Már fel nem használható összeg (D3):

0 l ,o,,n,

Az átutalt ősszeg felhasználásának szöveges ismertetése

(nu. 1200 karakte]

01' 2012 évben múködésre (könyvelés, bérek) használtunk fel az átutatt összegbőI, a
02, többittartalékotniszeretnénk.

03.

o4,

05.

06.

07,

08.

09.
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Ny.v.;1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL4.05.22 16.13.57


