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A kedvezményezett azonosító adatai

Kedvezményezett szervezet adószáma: rrrr-E-lEr
N eVe:

Farkas Sándor Egylet

SzékhelYe: rrrr csepreg, Nádasdy u, 15.
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Szervezetiíorm4a: 
@

Bírósági nyilvántartási száma: 32

Birósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EpEE _ EE _ EE
KéPviselője; Horváth Gyuláné

Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű. közhasznú célja:

0r. kultúrális, hagyományőrző tevékenység
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Közhasznúsági fokozata: E
KÖzhasznÚsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma:

rErr-rE-rr
Közlemény jellege: 
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Az adóhatóság által hibásnak
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LOR0z-aL az adóző rendelkezése szeriní a kedvezménvezett
részére átutalt öss :eg felhasználásáróí --- --

Kedvezm ény ezelt szerv ezet neve,

Farkas Sándor Egylet

Adószárna: EEEEEEEE -E -rE
Az átutalt Összeg tárgyévi* feIhasználására vonatkozó adatok

*TárgYévnek a rendelkező u""'o""";Iu"?s§ll!t:::'J;J#H:?J 
H§:íí§";,l"ii?É^j,ilj1;,T":ililj!rJs]embe kell vennl azl az ósszeget is,

(AZ adatokal lori ltbai kell megad

01 (A) A rendelkező évben juttatott Xszeg:
180 768 ,",,",o2 (A1) Ebből a tárgyévb
54 23003

(A3)

EUUUl al Ldígyevoen
Ebból a tárgyévben

mUKooesre teInasznált ÖSSZeg (A2<=A1):
004

180 768 b.l^05 (A4) Ebből tartalékolt összeg 1n.nZ+S1
(A5) A tarta|ékotás cé|ia:

00 6

07

0B

09

10 (A6) A tartalékolás időtartama: [l*
11 (B) A tárgyévet megel

01-2 (ts1)
01a (B2) Ebből a tárgyévb
0I4 (B3) Ebből a tárgyévben cél
015 (ts4) Ebból tovább tartalékolt összeg (B-82-B3);
0

7 6

ű
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l9

(B5) A tartalékolás célia;

!u"
20 (B6) A továbbtartalékol ás időtartarrla

21

22

(C) A tárgyévet megel
0(C1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:
0(UZl trDDol a largyevDen muKodeSre lelhasznált Összeg (C2<=C1)
024 C3) Ebből a tárgyévben cél
025 ) I Usszeg (U-UZ-U3):
026

27

zo
29
?n

(c5) A tarta|ékolás célja:

(Uo,) A továbbtartalékolás időtartama:
Tl*

Kitöltő verzió:2.26.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva : 201 1,10.23 20 "26,5'|



LOKoz-o2 az adőzó r" n a 
"t 

t".á$' 
lsTÍl{ 

" 
kedvez m énvezett

részére átutalt összeg íelhasználasaiOÍ -----

Kedvezm ény ezelí szerv ezet neve :

Farkas Sándor Egylet

Adószáma:

Az átutalt Összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
'rá'gvévnek a rendelkező 

'""'u?§i""?s|5ili::T#JJ;H:|J Hr=f:?jlgf.li?'-,jli,.o;,:,.":,ii;*j§J;|el'.oe ke|| V€'-1l á7t az Cjsszeget lS,
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(D) A tárgyévet megelőző h
0(D1) Ebből a tárgyévben múködésre tordítrrató osszegl
0a)

(D3)

O4)

Euuul d Lctlgyevuerl íIIuKooeSre Ielnasznalt OSSZeg (D2<=D1),
0 ".34
035
0

5o E A tárgyévben felhasznáIható rcljes öiszeg (A+B+C+DX ían37.|(E1) Ebből a tárgyévb
54 230 ,..,"

(F) A tárgyévben felhasznált teljes összeg
(F1)Atárgyévbenműködésrefelhasználttel1eso@
(F2) n tárgyévben cé

t teljes össze9 (A4+34164;,
4) Már fel nem használható összeg (D4|

Az átutalt összeg felhasználásának szovege;jsmerteése
(ma\ Ba) karak1er)

01_,
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03.

04,

05.

06.

o7

08.

09

10.

számítógép monitor

élelmiszer,étkezés

Televiziós felvételek készítése műsorainkról,íotókidolgozás

Dekoráció készíttetése

Reneszánsz kötények varratása

művészeti szolgáltatás igénybe vétele
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