
L4Koz
Közlemény

az adőző rendelkezése szerint a kedvezménvezett
részére átutalt összeg fethaszn álásáről

[A szemé|yi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasznáIásáról szóló
1996 évi cXXVl. törvény 6/c. § (1) bekezdése alapján]
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KéPviselője: Káielné Mat!ák Erika

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége,

01. oktató-nevelő tevékenység anyagi támogatása és annak korszerűsítése
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KözleményL4KOZ,OL az adőző ren9.,í:,_lf**$em"::l,:r3}í3r"."n

Kedvezményezett szervezet neve:

Korszerúsödő Gi mnázi um Alapítvány

Adószáma: EEEEEEEE _E _EE
Az átutalt összeg tárgyévi* íelhasznáIására vonatkozó adatok

* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. ugyanakkor,a láblázat kitoltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkezó évben már felhas2nálásra került az akkor átutalt Összegből.

(Az adatokat torintban kell megadnl )

01 (A) A rendelkező évben (2074-ben) juttatott összeg: 4L497L ,",,"

02 (A]_) Ebből a tárgyévben íelhasznált összeg

03 (A2) Cél szerinti tevékenységre: 391 073 ,",,"

04 (A3) Működésre: 23 898 ,.,,"

05 (A4) Reklám és marketing célra:

06 (A5) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3-A4): 0

07 (A6) A tartalékolás célja;

09

10 (A7) A tartalékolás időtartama; !*
11 (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (13KOZ A5): 0,

L2 (B]-) Ebből a tárgyévben íelhasznált összeg

13 (B2) Cél szerinti tevékenységre:

L4 (B3) Működésre:

]_5 (B4) Reklám és marketing célra:

16 (B5) Ebbőlíel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4) 0

77 (C) A tárgyévet megelőző második évben taftalékolt összeg (13KoZ B5): 0

18 (C1) Ebből a tárgyévben íelhasznált összeg

1_9 (C2) Cél szerinti tevékenységre:

20 (ca) Működésre:

2I (c4) Reklám és marketing célra: loíin

22 (C5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (C-C2-C3-C4): 0

) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt összeg (13KOZ C5):

(D1-) Ebből a tárg ossZeg

(D Cél szerinti tevékenységre:

(D Működésre:

(D4) Reklám és marketing célra:

Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (D-D2-D3-D4):

29 (E) A tárgyévet megelőző negyedik évben tartalékolt összeg (73KOZ D5): 0

30 (E]-) Ebből a tárgyévben íelhasznált összeg

31- (E2) Cél szerinti tevékenységre:

32 (E3) Működésre:
1a (E4) Reklám és marketing célra:

34 (E5) Ebből íel nem használt, visszaíizetendő összeg (E-E2-E3-E4): 0
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L4Koz-02 KözIeménv
az adőző rendelkezése szerini a kedvezmén

r észére átutalt összeg felhasználásáró Iezett

Kedvezményezett szervezet neve:

Korszerűsödő Gi m n ázium A!apítvány

Adószáma: -E-EE1 9 2 2 3 0 2 7

Az átutalt összeg tárgyévi* íe!használására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekintenr..ugyanakkor.a táblázat kitöltése során figyelgmbe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhas2nálásra került az akkor átutalt ÖssZegből.

(Az adatokat íoíintban kell megadni

35 'D A 2008. évet megelőzően kiutalt, és tartalékolt valamennyi összeg:

36 (F1) Ebből 2oL4, december 31--i9 fel nem használt, tartalékolt összeg;

37 Jrz1 n FJ- összegből tárgyévben íelhasznált összeg

38 :F3) Cél szerinti tevékenységre:

39 F4) Működésre:

40 lF5) Reklám és marketing célra:

4I (F6) Fel nem használt, visszafizetendő összeg (F1-F3-F4-F5):

42 (G) A tárgyévben felhasználható rell'es öSszeg (A+B+C+D+E+F1): 4t4977- ,",,",

43 (G1-) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg. 103 743 ,.,,"

44 G2) Ebből a tárgyévben reklám és marketing célra íordítható teljes összeg: 4L 497

45 (H) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (Hl+H2+H3): 4L497L
46 (H1) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes Összeg (A2+B2+C2+D2+E2+F3): 391 073 ,..,"

47 (H2) A tárqyévben működésre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3+E3+F4): 23 898

48 (H3) A tárgyévben reklám és marketing célra felhasznált teljes összeg (A4+B4+C4+D4+E4+F5):

49 (H4) A tartalékolt teljes összeg (A5): 0

50 iH5) Már íel nem használható, visszaíizetendő összeg (B5+C5+D5+E5+F6, de min. 5000 Ft ):

Az átutatt összeg fethasználásának szöveges isme_rtetése,az egyeé
fe l h as2 n ál ási cé l o k össze gs ze rű me gj e l öl é séve l
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Tanulmányi versenyek nevezési díja, utiköltsége.

Kiemelkedő tanulmányi, sport , kulturális eredmény jutalmazása.
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