
Ad6- 6s P6nztigyi
Ellen6rz6si Hivatal

08KOZ
Kdzlem6ny

az ad6z6 rendelkez6se szerint a kedvezm6nyezett
r6sz6re Atutalt cisszeg felhaszn6l6s6r6[

lA szem6lyi jOvedelemad6 meghatarozott 16sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti felhaszn616s6r6l sz6l6' 7gg6. 6vi CXXVI. tbrv6ny 6. S (3) bekezd6se alapjdnl

A kedvezm6nyezett azonosft6 adatai

Kedvezm6nyezett szervezet ad6szama: EfEEEfEf - E - EE
Neve:

St. Jupet Sportegyesulet

Sz6khelve: fEEf Szentes, Kossuth u.36/a

Szervezeti formdja: p

Bir6s6gi nyilvdntartdsi sz6ma:

Bir6sdsi hatdrozat joser6re emelked6s6nek ddtuma: EEEE - EE - EE
K6pviselSje: Vdkai Zsolt

L6tesit5 okirat vagy jogszabdly szerinti kozc6lti, koz6rdekii, kozhaszn[r c6lja.

01. sz6les sportegvalaszt6si Iehet6s6g biztosft6sa

02' lakossigi sport mfikddtet6se, fejl6d6s6nek el

03.

0a turisztikai programok mfi k6dtet6se, fejleszt6se

Kiz616lag a szem6lyi jovedelemad6 meghaterozottr6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti felhaszn6lds6r6l sz6l6- "reso. evi 'cxxvt. torv6ny a' Sll; bexezd6s a) pontja szerinti s.Tervezetek eset6ben kell kitolteni'
abban az es'etben,'hh a szervezei rendelkezik kOzhasznfsAgi fokozattal!

Kozhaszn0s6gifokozata: E
Kozhaszntis{gi jogillAst meg6llapit6 blr6sdgi v6gz6s jogerdre emelked6s6nek dAtuma:

mm-m-m
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08KOZ-01_ Kdzlem6ny
az adoz6 rendelkez6se szerint a kedvezm6nyezett

r6sz6re etutalt 0sszeg felhaszn6l6s6r6l

Kedvezm6nyezett sze rvezet neve :

Ad6sz6ma: EE-E-E]EL 8 4 5 4 I

Az 6tutalt tisszeg tArgy6vi'' felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 adatok
*rdrsv6vnek a renderkez6 6vet kdvet6 

i#J3li :)3'I1!'."Hiili|.l"3li3ttT,ilffi',a:i,X[ti'3i,i"]i!1tj!nJo"Ji,x0" 
kerr venni azt az osszeset is'

(Az adatokat forintban kell

07 (A) A rendelkez6 6vben juttatott osszeg: 316 098 ",.,
02 (A1) Ebb6l a tArgy6vben mfikod6sre fordfthat6 osszeg (A*0,3): 94 829 

",,"
03 (A2) Ebb6l a t6rgy6vben m(kod6sre felhasznAlt o:;szeg (A2<=A1). 16 000 

",,*
o4 (A3) Ebb6l a t6rgy6vben cel szerinti tev6kenysegre felhasznalt osszeg: 300 098 u",

05 (A4) Ebb6l tartal6kolt osszeg (A-A2-A3): 0 to,inr

06

07

08

09

(As) A tartalekolas c6lja:

10 (A6) A tartal6kol6s id6tartama: E*
71 (B) A t^rgydvet megel6z6 6vben tartalekolt osszr:g: forint

!2 (81) Ebb6l a tdrgy6vben m6kod6sre fordithat6 osszeg: forint

13 (82) Ebb6l a targy6vben m(kod6sre felhaszn6lt osszeg (B2<=81)' lorint

L4 (83) Ebbol a t6rgy6vben c6l szerinti tev6kenys6gre felhasznalt Osszeg: forint

L5 (84) Ebb6l tovdbb tartal6kolt osszeg (B-82-83): lor nt

16

L7

-l-o

19

(Bs) A tartal6kolds c6lja:

ZO (B6) A tovabbtartal6kolas id5tartama. l--l *
2L @m6sodik6vbentartal6kolt,t6rgy6vbenfelhaszn6lhat60sszeg. forint

22 (c1) Ebb6l a t6rgy6vben mtjkod6sre fordfthato osszeg: forint

23 (C2) Ebbol a t6rgy6vben m(kod6sre felhaszn6lt osszeg (C2<=C1): forint

24 GaI-EEE6I tlargy6vben c6I szeri nti tev6kenys6gre feI haszn6lt ossze g : forint

(C4) Ebb6l tovAbb tartal6kolt osszeg (C-C2-C3): lornt

ZO

27

28

29

(c5) A tartalekol6s celja:

30 (uol A tov6bbtartalekol6s id6tartama: L-.1*
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0BKOZ-02 u.ad6z6rendetkezSJ"tl"Jlfi lYakedvezm6nvezett
r6sz6re etutalt Osszeg felhaszn6l6saro[

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

St. Jup6t SportegyesUlet

Ad6sz6ma: -E_EEt 8 4 5 4 8 0 6

Az 6tutalt dsszeg t6rgy6vi* felhaszn6l6sdra vonatkoz6 adatok
*r6rsv6vnek a renderkez6 6vet kcivet6 

i#J3iffiy8'IllliHiili#s,li:.*Tftii?i:i*[LtJ'5,',i"]to;t:jyJo"Ji*0" keil venniazt az osszeser is,

(Az adatokat forintban kell

37 (D) A targy1vet megel6zd harmadik evben tartal1kolt, targydvben felhasznalhato \sszeg:
forint

32 (D1) Ebbdl a tdrgy6vben mfikod6sre fordithato osszeg:
fornt

aa (D2) Ebb6l a t6rgy6vben m[ikod6sre felhaszndlt osszeg (D2<=D1):
forint

34 (D3) Ebb6l a targy6vben cel szerinti tev6kenys6gre felhaszn6lt osszeg:
forint

35 (D4) Ebb6l fel nem haszn6lt osszeg (D-D2-D3):
iorint

36 E A tdrgy6vben felhaszndlhat6 teljes 1sszeg (A+B+g+D1
316 098 ",'*37 (E1) Ebb6l a t6rgy6vben mfikod6sre fordfthat6 teljes osszeg (A1+81+C1+Df 94 829 r,",

38 (F) A tdrgy6vben felhaszndlt teljes 1sszeg: 316 098 rc.m
20 (F1) A tiirgy6vben mfikod6sre felhaszniilt teljes osszeg (A2+82+C2+D2)' 16 000
40 (F2) A t6rgy6vben cel szerinti tev6kenysegre felhaszn6lt teljes osszeg (A3+83+C3+D3); 300 098 r.,,
4L (F3) A tartalekolt teljes osszeg (A4+84+C4):

0 ro,int

42 (F4) Mar fel nem hasznAlhato osszeg (D4):
lorint

Az 1tutalt osszeg felhaszndl1.sdnak szoveges ismertetese
(mil. 8OO karakteD

0l nyilt lakoss6gi sportrendezv6nyeink (nyilt napok, amat6r ke16kp6rversenyek)

02' mfikiid6sifelt6teleinkr6szlegesfinanszirozris6ra

03.

04.

05.

06.

07.

08,

09.

10.
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