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o'*.u' szerinti közhasznÚ tevékenysége
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.' olgári jogok védelme fogyatékosok számára

02' A reszoruló sorstársak körében szociátis tevékenység végzése

03' Gyermek és ifjúségi érdekképviselet fogyatékkal élők számára

0a' Tárnogató szolgáltatás, gondozás, szállítás

l KözhasznÚsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
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Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Kedtrezményezett SZeruezet neve;

MozgássérüItek Mezőkövesdi Egyesülete
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Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2016)' Ugyanakkor atábláua| kitöltése során figyeiembe kell venni

azÍ az öss7-eget iS, ami a rendelkező éVben (2015) már felhasználásra került az akkor átutalt ÖSszégból.

(Az adatokat fcrintben kell meoadni )

01 A A rendelkező évben (201-5_ben) köztartozásra visszatartott összeg: 0

D2 Al" A rendelkező évben (201-5-ben) kiutalt összeg: 223 570

03 A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

O4 A3 Cél szerinti tevékenységre; Í.68 829

05 A4 Múködésre: 5474L

06 A5 Reklám és marketing célra.

07 AO Ebből tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5):
0

08 A7 A tartalékolás célja:

Ü9

10

11 A8 A tartalékolás időtartama. n*
12 D A tárgyéVet megelőző évben tartalékolt Összeg (14KoZ 45): 0

13 Bt- Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

T4 82 Cél szerinti tevékenységre: 0

15 B3 Működésre: 0

16 Ú4 Reklám és marketing célra:

T7 B5 Ebből íel nem használt, visszaÍizetendő összeg (B_B2-B3-B4, de min. 5.000'- Ft):

18 C A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (c1_+c4+c7): 223 570

19 c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+82): L68 829

20 C2 A tárgyévben működésre

2L C3 fordítható Összeg (c*0,25, de max. 25 millió Ft): s5 893

22 C4 ténylegesen Íelhasznált összeg (A4+83): 5474r
23 C5 A tárgyévben reklám és marketing célra

aÁ C6 fordítható összeg (c*0,]-, de max. 10 millió Ft): 22 357

25 C7 ténylegesen Íelhasznált összeg (A5+84):

2a ('ö Az SzÍ' törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
visszaÍizetendó Összeg (C4-c3): 0

1a C9 Az Szt' törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
Íelhasznált, vÍsszaÍizetendő összeg (C7-C6): 0

aa 1(
Visszafizetendő teljes összeg (B5+c8+c9):
NAV ]_0032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem) o

Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL7.05.L6 A9.ZO,LZ



Köz!eménvL5Kaz'aaazadőzót?:ii'#a'-T"3'ji_jrfi 
l"ir.::l,:rm.ényezett

Kedvezményezett szervezet neve:

futrozgássérültek Mezőkövesd i
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Az átutalt Qsgzeg felhasználásának szövegesismerÍeÍése az egyes

felhasználási célok összegszerí megjelölésével
(max 72AA karakiet)

Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2017.05.16 09.20.12

!$gqÉ!r!.öltségként energia köItséget és bankköltséget számolzunk el, ami a

Cél szerinti tevékenységre sz összeg 75'510Á-á/- használtuk fel.

A fogyatékos gyermekeknek Szünidő Búcsúztatót szerveztünk, melyre Mezőcsátról

és a környező településekről busz szállította be a gyermekeket.

Ennek kóltségét számoltuk el.

Gyertneknap alkalmából McDonald's gyorsétteremben étkeztünk a kirándulás közben,

mely szintén ennek a támogatásnak a terhére tett etszámolva.


