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Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
+ TárgyéVnek a rendelkezó éVet köVétó naptárj ével ke]ltekinténi (2017). Ugyanakkor a táblázat kitoltése soíán íiqyelembe kellvenn|alt az osszeget is. ami a rendelkezó éVben (2016) mál lelhasználásía került az akkor átutalt összéóból,

(Áz adatokal íoliniban keí nEgádni,)

01. A íendelkezó éVben (2016-ban) köztartozásía Visszatartott összeg: 0

02. A1 A rendelkezó éVben (2016-ban) kiutalt összeg:
x,16 029 ,",,

03, A2 A kiutalt összegből a tíárwévben íelhasznált összeg:

04. A3 cél szerinti tevékenységre: a7 022
05. A4 Működésre: 29 oo7
06. A5 Reklám és marketing célra: 0
07. A6 Ebból tartalékolt összeg (A].-A3-A4-A5):

0
08. A7 A tartalékolás célja:

09.

10.

11. AB A tartalékolás időtanama: !é"
12. a A tárgyéVet megelőző éVben tartalékolt tisszeg 1isr.oz A6),:

0.

13. B1 Ebből a tárgyévben íelhasznált összeg

14. 82 cél szerinti tevékenységre:
0

15, B3 MúködéSre:
0

16. B4 Reklám és marketing célra: 0

17. B5 Ebbólfel nem használt, Visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min.5.ooo,- Ft):

18. c A kiutalt és a tanalékolt összegból tárgyéVben felhasznált összeg (cl+c4+c7):
1!,6 029

19 c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált ósszeg (A3+B2): a7 o22
20. A tárgyévben működésre

2L. c3 foídítható összeg (c*0,25, de max. 25 millió Ft): 29 oo7
22. c4 ténylegesen felhasznált összég (A4+B3):

29 007
c5 A táígyévben reklám és marketing céha

24. íordítható összeg (c*o,l, de max. 10 Ínillió Ft) 11 603
)E c7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+84): 0

26. c8 Az szf, törvénvben meohatáro7ott összeghatán meghaladóan műkcidésE]e-iháiffiVisszatizetend6 összed(c4-ca): 0

27. c9 Az szf. törvénvben meohatáro7olt ös,sz,eg_lljl!án meghaladóan retiárrr és rntt<eting célrafelhasznált, vísszaf izeténdő összeg (c7-c6): 0

ala visszafizetendő telies összeo íBsffi -
NAV 10032000-06056353 sáinú számlárá kell megfizetni (103-as adónem) 0

Ny.v.:1.0 A nyomtawány papír alapon ngm küldhetó be! Nyomlátva: 20l8,05.28 í0.26.58
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A fenntartó átadta az iskolának versenyek nevezési düára.
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