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[A szem6lyi jovedelemad6 meghatarozott 16sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti felhaszndlds616l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. torv6ny (Szf. torv6ny) 6/C. S (L) bekezd6se alapjdnl
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Kedvezm6nyezett szervezet ad6sz6ma EEEEEEEE _ E _ EE
Neve:

St. Jupiit Sportegyestilet

E I Szekherve: ETEEE Szentes, Kossuth u.36ta

Szervezetiformaia: p
Bir6s6gi nyilv6ntart6si sz6ma: ggg

Bir6sdgi hatdrozat joger5re emelked6s6nek ddtuma: EEEE - EE - EE
KePvisel6je: Valkai Zsolt

Alapc6l szerinti kozhasznI tev6kenys6ge:

01. Sz6les sport6gv6laszt6si lehet6s6g biztosftdsa

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

03' Turisztikai programok m6k6dtet6se, fejleszt6se

0a' Kiirnyezetv6delem 6s a sport kapcsolatainak mfik6dtet6se, fejleszt6se

Kdzhaszn[s6gijog6lldst.me-gallapit6.bir6s69i vegz6s joge16re emelked6s6nek d6tuma, ha a szervezet
renoet KezrK Koznasznusagt IoKozattat :
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Ny.v.:1.0 A nyomtatv6ny papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 201 8.05.29 I 0.40.58
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5JL''jJB ri I Y, k e d v e z m 6 n v e z ett
r6sz6re 6tutalt iisszeg felhaszn616s616[

Kedvezmenyezett szervezet neve:

St. Ju pit SportegyesUl et

Ad6sz6ma: EEEEEEEE _E _fE
Az 6tutalt tisszeg t6rgy6vi* felhaszn6l6siira vonatkoz6 adatok

* T6rgy6vnek a rendelkez6 6vet k6vet6 naptari.6vet kell tekinteni (2017). Ugyanakkor a teblazat kitdlt6se sor6n figyelembe kell venni
azt az dsszeget is, ami a rendelkez5 6vben (2016) miir felhasznaldsra kerult az akkor atutalt ossze0b6l.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

01. A A rendelkezcj 6vben (2016-ban) koztartozdsra visszatartott osszeg: 0

02. A1 A rendelkezcj 6vben (2016-ban) kiutalt osszeg: 181 808

03. A2 A kiutalt 1sszegbSl a tdrgydvben felhaszndlt osszegr

04. A3 Cel szerinti tevekenys6gre: 181 808

05. A4 Mrikod6sre: 0

). A5 Rekl6m es marketing c6lra: 0

07. A6 Ebbdl tartalekolt osszeg (A1-A3-A4-A5):
0

08 A7 A tartal1kolds celja:

09.

10.

11. AB A tartal6kolds id6tartama: En
1_2. B A targy6vet megel6z5 6vben tartal6kolt dsszeg (15KOZ 46):

0.

13. B1 EbbSl a tdrgy6vben felhaszndlt dsszeg

14. 82 Cel szerinti tevekenysegre: 0

15. B3 M(kodesre: 0

l-6. B4 Rekl6m es marketing c6lra: 0

17. B5

t8. C A kiutalt 6s a tartal6kolt osszegb6l tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg (C1+94197;' 181 808

19. C1 A tdrgyevben c6l szerinti tev6kenysegre felhaszndlt osszeg (A3+B2): 181 808

20. c2 A targydvben mfikddesre

2L. C3 fordithato osszeg (C*0,25, de max. 25 millio Ft): 45 452

22. C4 t6nylegesen felhaszn6lt dsszeg (A4+83): 0

23. C5 A tdrgyevben rekl1m 6s marketing celra

24. C6 fordithato cisszeg (C*0,1, de max. 10 milli6 Ft): 18 181

25. c7 tenylegesen felhasznAlt cisszeg (A5+84): 0

26. C8 Az Szt. torv6ny_ben meg hatdrozott osszeg hatart meg haladoan m ( kdd6sre f el haszn dlt,
visszafizetendb 6sszeg-(C4-C3) : 0

27. C9 Az Szf. torvenyben meqhatdrozott osszeqhat6rt meghaladoan rekldm es marketing celra
f e I h asz n al t, vis sz af i z et"e n d 5 o s sz e g ( C 7 -t 6) : 0

26.
Visszafizetend6 teljes 6sszeg (85+C8+Ca):
NAV 10032000-06056353 szdmU szdml6ra kell megfizetni (103-as ad6nem) 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatv5ny papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 10.40.59

EbbSl fel nem haszn6lt, visszafizetend6 osszeg (B-82-83-84, de min. 5.000,- FQ:
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LGKOZ'I? az ad6z6rendelkezSs'!"#i,fl{a kedvezm6nvezett
r6sz6re atutalt Osszeg felhaszndldsdr6l

Kedvezmenyezett szervezet neve:

St. Jup6t SportegyesUlet

AdOSZ6MA: EEEEEEEE -E -EE
Az *tutalt Qsgzeg felhaszndlasanak:;zoveges lsmertefdse az egyes

fe lh as2 n dl dsi cel ok o sszegsze rff me gje I ote seve I
(mu. 7200 katakte]

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08,

Sportl6tesitm6ny b6rleti dija (155.927,-)

Kainywezet6s kdlts69einek finansziroz6sa (25.881,-)

09.

10.

11.

L2,

13.

Ny.v.:1.0 A nyomtatveny papir alapon nem killdhet6 be! Nyomtatva: 201 8.05.29 1 0.40.59


