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Kdzlem6nv

az ad6z6 rendetkez6se szerin[ a kedvezm6nvezett
r6sz6re 6tutalt Osszeg felhaszn 6ldtsdr61

[A szem6lyi jovedelemad6 meghat6rozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti lelhaszndl6sA16l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. t6rv6ny 6/C. S (1) bekezd6se alapjdnl

Kedvezm6nyezett szervezet ad6szdma EEEEEEEE - E - EE
Neve:

St. Jup6t Sportegyestilet

EE@E szentes, Kossuth u. 36taSz6khelye:

Szervezetiformala: 
@

Bir6s6gi nyilvintartdsi sz6ma: ggg

Bir6s6si hat6rozat joser5re emelked6s6nek d6tuma: EEEE - EE - EE
K6pvisel6je: Valkai Zsolt

Alapcel szerinti kozhasznri tev6kenys6ge:

01 5z6les sport6gv6laszt6si lehet6s6g biztosit6sa

02' Lakossigi, verseny 6s rekreici6s sport mfktidtet6se, fejleszt6se

03' Turisztikai programok m(kiidtet6se, fejleszt6se

0a' Kiirnyezetv6delem 6s a sport kapcsolatainak m(k6dtet6se, fejleszt6se
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A kedvezm6nyezett azonosit6 adatai
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^ I Kozhasznrisagijogallast megallapito birosagi vegz6s joger5re emelked6s6nek ddtuma, ha a szervezet
Ol rendelkezik kdzhaizn[sAgi f6kozattal:
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LLKoz'ot' azad6z6rendetkezS&'L%;fl{akedvezm6nvezett
r6sz6re itutalt Osszeg felhasznilasar6l

Kedvezmenyezett szervezet neve:

St. Jup6t SportegyesUlet

Ad6SZ6MA: EEEEEEEE -E -EE
Az 6tutalt dsszeg tirgy6vi* felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 adatok

* Tdrgy6vnek a rendelkez6 6vet kovet6 napt6ri 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a tiibliizat kitolt6se sor6n figyelembe kell venni
azt az Osszeget is, ami a rendelkez6 6vben m6r felhasznal6sra ker0lt az akkor atutalt dsszegb6l.

(Az adatokat lorintban kell megadni.)

0L (A) A rendelkezd evben (201-l--ben) juttatott 6sszeg: 238 851 ",,"
02 (A1) EbbSl a t6rgy6vben mrikcid6sre felhaszn6lt osszeg: 119 413 "''"03 (A2) Ebbdl a t6rgy6vben cel szerinti tev6kenys6gre felhaszndlt osszeg: 119 438 

",,-04 (A3) Ebbdl tartal6kolt osszeg (A-A1-A2): 0 ,-,*
05

06

07

08

(A4) A tartal6kolas c6lja:

09 (A5) A tartalekol6s id6tartama: !e,
L0 (B) A tArgy6vet megelozd 6vben tartalekolt dsszeg: 0 ",,*IL (B1) Ebb6l a t6rgy6vben m(kdd6sre felhaszn6lt osszeg:

L2 (82) Ebb6l a targyevben c6l szerinti tevekenysegre felhaszndlt osszeg:

13 (83) Ebb6l tov6bb tartalekolt dsszeg (B-81-82): 0 ro,int

L4

15

16

T7

(B4) A tartal6kol6s celja:

18 (Bs) A tov6bbtartal ekol6s iddtartama: !*
1-9. (C) A targydvet megelSz6 masodik evben tartal1kolt, targyevben felhasznAlhato osszeg: 0 ro,inr

20 (CL) EbbSl a tdrgy6vben m[ikodesre felhaszndlt osszeg:

2L (C2) EbbSl a t6rgyevben c6l szerinti tevekenysegre felhaszndlt osszeg:

22 (C3) Ebb6l tov6bb tartal6kolt osszeg (C-C1-C2):
0 ro.inr
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(c4) A tartal6koles c6lja:

27 (C5) A tov6bbtartal6kolas idStartama: !u"
28 (D) A tArgy4vet megel6zd harmadik evben tartal€kolt, tArgyevben felhasznalhato 6sszeg: 0 ro'rnt

29 (D1) Ebb6l a t6rgy6vben m(k6d6sre felhaszndlt osszeg;

30 (D2) Ebb6l a t6rgy6vben c6l szerinti tevekenysegre felhaszn6lt osszeg:

31 (D3) Ebbcil fel nem haszndlt osszeg (D-D1-D2): 0 
",,"
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LLKoz'oz az ad6z6rendetkezSro"''r"i:i,lYa kedvezm6nvezett
r6sz6re itutalt dsszeg felhasznilasiir6f

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

St. J upilt SportegyesUlet

Ad6szdma: EE-E-EEL I 4 5 4 I

Az 6tutalt iisszeg tirgy6vi* felhaszn6l6sdra vonatkoz6 adatok

* Tdrgy6vnek a rendelkez6 6vet k6vet6 naptari 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a tabldzat kitrilt6se sor6n figyelembe kell venni
azt az osszeget is, ami a rendelkezS 6vben miir felhaszn6ldsra kerult az akkor atutalt 6sszegbdl.

(Az adatokat forintban kell

tel7es cisszeg (A+ B+C+ D) :

(E1) EbbSl a t6rgy6vben m(kodesre fordithato teljes osszeg (F*0,5):

(F) Atdrgydvben 1sszeg (F7+F2): 238 851 .*,
119 413 ,.,,",

(F1) A t6rgy6vben m(kod6sre felhaszn6lt teljes osszeg (A1+81+C1+D1):
(F2) A t6rgyevben c6l szerinti tev6kenysegre felhaszndlt teljes osszeg (A2+82+C2+D2)i
(F3) A teljes osszeg (A3+83+C3):

(F ) M6r fel nem osszeg (D3):

Az atutalt osszeg felhasznalasanak sz1veges ismertetlse
(md. 12OO karaker)

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

KiinWvezet6si kiilts6geinknek f inanszirozdsa (86.779,- Ft)

P6nzforgalmi sz6mla kiilts69einek finansziroz6sa (27.534,- Ft)

Weblap tdrhely kcilts6geinek finansziroz6sa (5.000,- Ft)

Nyilt lakoss6gi sportrendezv6nyeink dijaz6s6nak, megjelenit6s6nek, k6zz6t6tel6-

nek kiilt6sgei (103.838,- Ft)

Edz6tdboroz6shoz kapcsol6d6 ktilts6gek (15.600,- Ft)

10.

11.

t2.

13.

74.

15.
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