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Kdzlem6nv

az ad6z6 rendelkez6se szerint a kedvezm6nvezett
r6sz6re dtutalt 6sszeg felhasznd,ldsdr6f

[A szem6lyi j6vedefemad6 meghat6fozott r€s26nek az ad6z6 rcndelkez6se szerinti felhaszne|Elsar6l sz6l6
1396. 6vi CXXVI. t6rv6ny 6. S (3) bekezd6se alapjenl
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Kedvezm6nyezett szervezet ad6szama:

Neve:

Lovassy Alapitviiny a Jtivti6rt Alap(tvdny
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Szervezeti form4a: p

Bir6sagi nyilventartasi szema: 6O3gZtLgguL4

Bir6sasi hatarozar joser6re emelked6s6nek datuma: 
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K6pvisel6je: Dr Markovszkynt6 sindler Agnes

L6tesit6 okirat vagy jogszabaly szerinti kdzcel[, kdz6rdek(, kdzhasznI c6lja:

01. Nevel6s 6s oktatas felt6teleinek javitdsa,

02 Kulturdlis tev6kenys6g,kultu16lis 6riiks6g meg6v6sa,

03. Hetr6nyos helyzet( csoportok tersadalmi es6lyegyenl6st6gt6nek el6segit6se.
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Kiziir6lag a szem6lyi jdvedelemad6 meghatarozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkezdse szerinti felhaszneliiser6l sz616
1996. 6vi CXXVI, tiiru6ny 4. 5 (1) bekezd6s a) pontja szerinti szervezetek eset6ben kell kitiilteni,

abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik kijzhaszn{segi fokozattall

Kcizhaszntsagifokozata: 
E

Kdzhaszndsdgi jogdllast megellapit6
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bfr6sagi v6gzds joger6re emelked6s6nek datuma:

Kdzlemenv ielleoe: l-l-  L l
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loKoz-0l azad6z6r"nu"rr,"r5itJ!11fi1{rn"o,r"m6nvezetr
r6sz6re atutalt aisszeg felhaszn6lds616[

Kedvezmenyezett szervezet neve:

Lovassy Alapftveny a Jiivii6rt

! I 2 6 3 5 I 0Ad6szema: -E-EE
Az etutalt aisszeg targy6vi* felhaszn616sera vonatkoz6 adatok

argydvnek a rendelkezd dvet kdvetcj naptari 6ve-t kell lekinteni..Ugyanakkor a t6bldzar kirijltdse soren figyelembe kell venni azt az dssTegel rs.
ami a rendelkeT6 6vben m6r felhaszndliisra keruk az akkor 6tu(ak dsszeab6l.

(Az adatokat lorintban kell

o7 (A) A rendelkez' evben juttatoft osszeg: 2 201,944 @h,
02 (A1) Ebbdl a targy6vben m(k0d6sre fordithat6 dsszeg (A*0,3): 660 583
03 (A2) Ebb6l a tergy6vben m(kdd6sre felhasznalt osszeg (A2<=A1): 0 ,*,",
o4 (A3) Ebb6l a tdrgydvben c6l szerinti tev6kenys6gre felhasznAlt 6sszeg: 220L944,.,,",
05 (A4) Ebb6l tartalekolt osszeg (A-A2-A3): 0 ,",,",
06
o7
08

09

(As) A tartal6koles c6lja:

10 (A6) A tartal6koles id6tartama: r".
1,1 @) A teryyevet megel6z6 6vben tattal'kolt 6sszeg:
L2 (B!.) EbbSl a targy6vben mrikdd6sre fordithat6 dsszeg:
13 (82) Ebb6l a tergy6vben mdkdd6sre felhasznalt dsszeg (82<=81)
L4 (83) Ebbol a targydvben c6l szerinti tev6kenysdgre felhasznelt dsszeg:
-LC (B ) Ebb6l tovabb tartal6kolt dsszeg (B-82-83):

L7

18

19

(Bs) A tartal6kolas c6lja:

20 (B6) A tovabbtaftalekolas rdotanama: !,"
21 (C) A targyevet megeldzd mdsodik evben tartal€kolt, argyevben felhasznehab 6sszeg:
22 (c1) Ebb6l a tergy6vben m0ktid6sre fordithat6 dsszeg:
23 (C2) Ebb6l a 6rgy6vben mgkddesre felhasznalt dsszeg (C2<=C1)'
24 (C3) Ebbdl a targydvben cel szerinti tevokenysogre felhasznAlt dsszeg:
25 (C4) Ebb6l tovabb tartalekolt dsszeg (C-C2-C3):

26
27
28
29

(c5) A tartal6kolas c6lja:

30 (c6) Atovabbtartalekolasidotartama: tl*
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L0KOZ-O2 Kdzlem6nv
az ad6z6 rendelkez6se szerini a kedvezm6nvezett

resz6r e etutalt 6sszeg fethaszn616s6r6[

Kedvezmenyezett szervezet neve:

Ad6sziima: EEEEEEEE -E - EE

Az atutalt tisszeg tergy6vi* felhaszn616sdra vonatkoz6 adatok
iirgy6vnek a rendelkez6 6vet ktivet6 naptdri 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a t6bl6zat kitdlt6se soriih figyelembe kell venni azt az dsszeget is,

ami a rendelkezci 6vben mar felhasznalesra kertilt az akkor atutalt tisszeob6l.
(A2 adarokar foinrbd ke||

31-(D) A Erryevet megel6z6 harmadik evben taftalekolt, targyevben felhasznAlhato dsszeg:
32 (D1) Ebb6l a targy6vben mgkdd6sre fordithat6 cisszeg:
33 (D2) Ebb6l at6rgy6vben m0kdd6sre felhasznalt dsszeg (D2<=D1)'
34 (D3) Ebb6l a tArgy6vben c6l szerinti tevokenysogre felhasznalt dsszeg:
35 (D4) Ebb6l fel nem hasznelt dsszeg (D-D2-D3):

36 E A argyevben felhasznahab te[es 1sszeg (A|B+C+D): 2 201,944 ,",,
37 (E1) Ebb6l a tergy€vben m(kdd6sre fordithat6 teljes dsszeg (A1+Bl"rC1+D1): 660 583 ,",,",

38 (n A aryyevben felhaszn^lt teljes 6sszeg: 2 201 9M ,.^"
39 (F1) A targyevben mgkdd6sre felhasznalt teljes osszeg (A2+82+c2+D2): 0 ,"".,
40 (F2) A tergyevben c6l szerinti tev6kenysdgre felhasznalt teljes osszeg (A3+83+C3+D3): 220t9M, , , t "
4L (F3) A tartal6kolt teljes osszeg (A4+84+C4): 0 ,",,"
42 (F4) Mar fel nem hasznalhat6 osszeg (D4):

Az etublt 1sszeg felhaszndldsdnak szdveges ismertetese

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

l-0.

Diekok temogati4sa,tanulmanyutak tamogatesa: 488.000,- Ft

Hagyomanyepoliis 1300 6ves rendezveny elsz. k6lts6gei : 1.336.119,- Ft

,oldatas telteteleinek iavftesa, : 377.825,- Ft
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