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Nemzeti Adó- [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti feihasználásáról szóló
és Vámhivatal 1996. évi CXXVI. törvény 6/C. é (1) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai

Pr
:~ Neve:
~ Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

2 Székh&ye: ~ Budapest, Hermina Út 47,

Szervezeti formája:

Bírósági nyilvántartási száma: 55111989

r~
Bírósági határozat jogerőre em&kedésének dátuma:

:~ Kepviseloje: Dr. Nagy Sándor
~ Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

~ Látássérült személyek érdekvédelme, érdekképviselete

03.

04.

Közhasznúsági jogállást megáHapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha aszervezet
~ rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
U)

~cc

I
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i ~vr~ni Köz’eményai adózó rend&kezése szerint a kedvezményezett
részére átuta~t összeg fe~ haszná~ásáró~

Kedvezményezett szervezet neve:

Magyar Vakok és Gyengén~átók Országos Szövetsége

~

~
Az átuta~t összeg tárgyévj* f&használására vonatkozó adatok

~ Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegbol.

(Az adatokat fodntban ket megadni)

01. (A) A rendelkező évben (2013-ban) juttatott összeg: 16 394 911
02. (Al) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
Ö~ (A2) Cél szerirti tevékenységre: O
04 (A3) Működésre: O ~

~ (A4) Reklám és marketing célra: O forint

ö~ (A5) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3-A4): 16 394 911 fOnni

07 (A6) A tartalékolás célja:

°~ Látássérültszemé~yekrészéreé~etviteltmegkönnyítő eszkÖzök támogatása
09

[ 10. ~Atartalé~lás időtartama~
T~. (B) A tárgyévet megelőző évben tartaIékolt~ összeg (12KOZ A3): 13 965 996 tnnnt

~. (El) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
h (B2) Cél szerinti tevékenységre: 10 517 227 fO~

~.~ 3 443 769 forInt

~. (B4) Reklám és marketing célra: o forint

T~. (B5) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B2-B3-B4): o
T5~. (B6) A tartalékolás célja:
18

19.

20, (B7) A továbbtartalékolás időtartama:

~i. t’c,) A tárgyévet megelőző második évben rartalékolt összeg (I2KOZ B3):

~. (Cl) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

23. (C2) Cél szerinti tevékenységre:
24. (C3) Működésre: fOrint

~. (C4) Reklám és marketing célra: foont

~. (CS) Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C2-C3-C4):
~. (C6) A tartalékolás célja:
28.

29.~
30j(C7) A továbbtartalékolás időtartama: dv

~I ~ A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt összeg (12KOZ C3,):
~. (Dl) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

~j (D2) Cél szerinti tevékenységre: foOnt

34. (03) Működésre: forint

[351(04) Reklám és marketing célra: forint

[~~D5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (D-D2-D3-D4): forint
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~O2Köz~emény
az adózó rend&kezése szerhit a kedvezményezett

részére átutajt összeg te~ használásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Magyar Vakok és Gyengén~tók Országos Szövetsége

Adószáma:~j[i1 ~
Az átuta~t összeg tárgyévi* f&használására vonatkozó adatok

° Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is. ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

~ 30 360 907 fonnt

38. (El) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg: 3 491 499

39. (E2) Ebből a tárgyévben reklám és marketing célra fordítható teljes összeg: 1 396 600

~°l (F) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (F1±F2+P3): 13 965 996 f~rnt

~i. (l~l) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A2±B2±C2+D2): 10 517 227

~. (F2) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A3±B3±C3±D3): 3 ~ 769 fo»nt

43. o
~ A tartalékolt teljes összeg (A5+B5±C5): 16 394 911

[SF5) Már fel nem használható összeg (D5):

Az átutalt Összeg felhasználásának szÖve;es ismertetése az egyes
felhasználási célok Összegszeru megjelÖlésevel

(max. 1200 karakter)

01. Segédeszköz támogatás látássérült személyek részére

02. Tanulmányi támogatás látássérült tanulóknak

~‘~‘ WBU tagdíj

04. Vakok Világa havi kiadvány előállítási költsége

05, Vakvezetőkutya-kiképzés céljából kölyökkutya vásárlás

06. 22 tagegyesület működési költségéhez müködési hozzájárulás

07.

08.

09.

10,

12.

13.

14.

15.
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