
L3KOZ
Ktizlem6ny

az ad6z6 rendelkez6se szerint a kedvezm6nvezett
r6sz6re 6tutalt tisszeg felhaszn iilirs6r61

[A szem6lyi jovedelemad6 meghat6rozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti felhaszndl6s616l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. torv6ny 6/C. S (1) bekezd6se alapj6nl

Kedvezmenyezett szervezet ad6sz6ma:

Neve:

St. Jup6t SportegyesUlet

EE _E_EE

Sz6khelve: EEEI szentes, Kossuth u.36/a
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A kedvezm6nyezett azonosit6 adatai

I Kozhasznrisdgi joq6lldst meqdllapit6 biros6gi v6gzes joger5re emelked6s6nek ddtuma, ha a szervezet
O I rendelkezik kdzha"szn[s6gi f"okozattal:
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Szervezetiformala: 
@

Bir6sdgi nyilvdntart6si sz6ma: ggg

Bir6s6si hatarozat joser5re emelked6s6nek ddtuma: EEEE - EE - EE
K6pvisel5je: VdkaiZsolt

Alapc6l szerinti kozhasznI tevekenys6ge:

01. 5z6les sportegvalaszt6si lehet6s6g biztosit6sa

02' Lakoss6gi, verseny 6s rekre6ci6s sport m(k6dtet6se, fejleszt6se

03 Turisztikai programok mfik6dtet6se, fejleszt6se

0a' K6rnyezetv6delem 6s a sport kapcsolatainak m0k6dtet6se, fejleszt6se

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 bel Nyomtatva: 201 5.05.26 09.1 3.51



13KOZ-o1 az ad 6z6r e n d e r kez 5."i L?: iH a ke d ve z m 6 n ve z ett
r6sz6re 6tutalt Osszeg fel haszn6l6s6r6[

Kedvezm6nyezett szervezet neve :

St. Jupit Sportegyesi.ilet

Adosz6ma: EEEEEEEE -E -EE
Az dtutalt Osszeg t6rgy6vi* felhasznil6sdra vonatkozo adatok

* T6rgy6vnek a rendelkezS 6vet kdvetd napteri 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a teblazat kitdlt6se sordn figyelembe kell venni
azt az osszeget is, ami a rendelkez6 6vben mdr felhaszn6l6sra kerijlt az akkor atutalt 6sszegb6l.

(Az adatokat torintban kell megadni.)

o7 (A) A rendelkezS 6vben (20L3-ban) juttatott dsszeg: L97 326 ,",,"

02 (A1) Ebbc,l a t6rgy6vben felhasznalt osszeg

03 (A2) C6l szerinti tevekenys6gre: 99 326
o4 (A3) M(kod6sre: 98 000
05 (,c4) Rekl6m 6s marketing c6lra: 0

(A5) Ebbol tartalekolt osszeg (A-A2-A3-A4): 0

08

(46) A tartal6kolds celja:

09

10 (A7) A tartal6kol6s idSrartama: E.,
77 (B) A tdrgyevet megel6zo 6vben tartal1kolt 1sszeg (12KOZ A3):

L2 (81) Ebb5l a t6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg

l_3 (B2) Cel szerinti tev6kenys69re:

L4 (Bs) M[ikcid6sre:

15 (B4) Reklam es marketing c6lra:

16 (85) Ebbol tov6bb tartalekolt osszeg (B-82-B3-84):

L7

l_8

(86) A tartalekolds celja:

19

20 (B7) A tov6bbtartalekol6s id5tartama: !o,
21 (C) A tArgy1vet megelozd mAsodik 6vben tartal1kolt itsszeg (12KOZ B3):

(C1) Ebbol a tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg

23 (c2) Cel szerinti tev6kenys6gre:

24 (c3) M(kodesre:

25. (c4) Reklam 6s marketing celra:

26 (C5) Ebb6l tovabb tartal6kolt osszeg (C-C2-C3-C4):

27

28
lC6) A tartalekol6s celja:

29

30 :C7) Atov6bbtartal6kol6sid6tartama: Tu,
37 (D) A tdrgy1vet megel6zS harmadik 6vben tartal1kolt 1sszeg (12KOZ C3):

32 (Dl-) Ebb6l a t6rgyevben felhaszndlt osszeg

5J (D2) C6l szerinti tev6kenysegre:

34 (D3) M(kcidesre:

35. (D4) Rekl6m 6s marketing c6lra:

36 (D5) Ebb6l fel nem haszndlt, visszafizetend5 dsszeg (D-D2-D3-D ):
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L3KOZ-02 az ad6zorend et kezSSJL?:fi H a kedvezm 6nvezett
r6sz6re 6tutalt Osszeg felhaszndl6s6r6l

Kedvezm6nyezett szervezet neve :

St. Jupdt SportegyesUlet

Ad6sz6ma: EE -t!-EE4 5 4 I 0 6

Az dtutalt tisszeg t6rgy6vi* felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 adatok
* T6rgy6vnek a rendelkez6 6vet kdvet6 naptari 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a teblazat kitdlt6se sor6n ligyelembe kell venni

azt az osszeget is, ami a rendelkez6 6vben miir felhaszn6l6sra kerUlt az akkor atutalt 6sszegb6l.

(Az adatokat forintban kell megadni.

JI, (E) A tArgy6vben felhaszndlhat6 teljes itsszeg (A+B+C+D): 197 326 ,",,"

38. (E1-) Ebbol a t6rgy6vben muik6desre fordlthat6 teljes osszeg: 49 332
39. 'E2) Ebb5l a t6rgy6vben rekl6m 6s marketing c6lra ford(thato teljes osszeg: 19 733

Az etuhft Qss-zeg felhaszndl1sdnak szovegesismertet6se az egyes
f e I h as2 n al 6s i c 6 t ok 6s s z e g sz e r i m e gj e t o t 6 s 6v e I

(mu. 12OO karaker)

(F) A targy1vben felhasznalt teljes 1sszeg

1) A targyevben c6l szerinti tevekenysegre felhasznalt teljes dsszeg (A2+82+C2+D2):

(F2) A t6rgyevben dsszeg (A3+83+C3+D3):

3) A tergyevben rekl6m es marketing c6lra felhasznalt teljes 6sszeg (A4+84+C4+D4):
(F4) A tartal6kolt teljes osszeg

nem haszn6lhat6 osszeg (D5):

01' Kdnyvvezet6si kiilts6geinknek finansziroz asa (42.024,- Ft)

02' P6nzforgalmi sz6mla kcilts6geinek finansziroz6sa (55.976,- Ft)

03 Nyilt lakoss6gi sportrendezv6nyeink dijaziisinak, megjelenit6s6nek, kijzz6t6tel6-

04' nek kcilts6gei (37.235,- Ft)

05' Edzdlilboroz€tshozkapcsolodok6lts6gek(15.000,-Ft)

06' Parthaszn6lati dij (8.351,- F0

07 ' Sziivets6gi tagsiigi dfj, versenyz6si enged6ly (38.740,- F0

08.

09.

10.
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