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imimj~ ~ az adózó rend&kezése szerhit a kedvezményezett
~ részére átuta~t összeg feIhaszná~ásáró~

Nemzeti Adó~ [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
és Vámhivatal 1996. évi CXXVI. törvény 61C. é (1) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai

~ Kedvezményezett szervezet adószárna: —

‚~ Neve:
~ Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetsége

2 Székhe~e:~

Szervezeti formája:

Bírósági nyilvántartási száma: 551

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

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

~ Látássérült személyek érdekvédelme, érdekképv~seiete

:
Közhasznúsá9i jogáliást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet

j~’ rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
crj
‚~

I
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i J~i’~~°~ ni Köz~emény
HX~1~~UJ~ az adózó rende~kezése szerhit a kedvezményezett

részére átutait összeg fai hasznáIásáró~

Kedvezményezett Szervezet neve:

Magyar Vakok és Gyengén~átók Országos Szövetsége

Adószáma:

Az átutalt összeg tárgyévi* f&haszná~ására 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,)

öl (A) A rendelkező évben (2014-ben) juttatott összeg: 15 544 396 tonnt

öl~
öl (A2) Cél szerinti tevékenységre: 718 836 foCnt

ö~. (A3) Működésre: 4 878 456 ~„~‚

ö~. (A4) Reklám és marketing célra: 1 440 150 fOrint

öö. (A5) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3-A4): 8 506 954 tonnt

07. (A6) A tartalékolás célja:
08. LátássérWt szemé’yek részére é~eWitelt megkönnyítő eszközök támogtása

09

10. (A7) A tartalékolás időtartama:

~. (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékok összeg (13K0Z A5): 16 394 911, forint

~. (Bi) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
“~. (B2) Cél szerinti tevékenységre: 15 429 266, foant

~. (B3) Működésre: 965 645r torint

~. (B4) Reklám és marketing célra: Q
16. (B5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4): o bent

~ (C) A tárgyévet megelőző második évben tartalékok összeg (13KOZ B5~): o toOnt

~. (Cl) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
19. (C2) Cél szerinti tevékenységre:
~ö. (C3) Működésre:
~i. (C4) Reklám és marketing célra:
~ (C5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (C-C2-C3-C4):

~ö. (D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt összeg (I3KOZ C5~):
~. (Dl) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
~‘. (D2) Cél szerinti tevékenységre: forint

~ö. (D3) Működésre: forint

~. (D4) Reklám és marketing célra: loan,

~. (D5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (D-D2-D3-D4): O bent

~. (E) A tárgyévet megelőző negyedik évben tartalékolt összeg (13KOZ 05):
~ (El) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
IL (E2) Cél szerinti tevékenységre:
IL (E3) Működésre: forint

33. (E4) Reklám és marketing célra: forint

34.~ (E5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (E-E2-E3-E4): o forint
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i iu’~~ n~ Közlemény
~ az adóző rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutait összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Adószárna:

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
‘ Tárgyévnek a rendelkező évet kővető 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.)

o
36. (FI) Ebből 2014. december 31-ig fel nem használt, tartalékolt összeg: o ~

~ 37. (F2) Az Fi összegből tárgyévben felhasznált összeg
~ (F3) Cél szerinti tevékenységre:

~ (F4) Működésre:
~0. (F5) Reklám és marketing célra: iflCnt

~ ~. (F6) Fel nem használt, visszafizetendő összeg (F1-F3-F4-F5): o ~„

~. (G) A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A±B±C±D-l-E±F1): 31 939 307

~. (Gi) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg: 5 858 088 ~

~ (G2) Ebből a tárgyévben reklám és marketing célra fordítható teljes összeg: 2 343 235 ~‚

~. (H) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (H1±H2÷H3): 23 432 353

~. (Hi) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A2±B2±C2±D2±E2±F3): 16 148 102

~7. (H2) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A3±B3±C3±D3±E3±F4): 5 844 101 ~m

~. (H3) A tárgyévben reklám és marketing célra felhasznált teljes összeg (A4±B4±C4±D4+E4±F5): 1 440 150 ~‚

~. (H4) A tartalékolt teljes összeg (A5): 8 506 954

~J~H5) Már fel nem használható, visszafizetendő összeg (B5±C5+D5±E5±F6, de min. 5000 Ft):
.4. -.— .-—--- .——.....-—— O fl

Az átutait Összeg felhasználásának szÖve9es ismertetése az egye.
felhasználási célok Összegszeru megjelölésével

(max. 12&O karakter)

01. Segédeszköz támogatás látássérült személyek részére

02. Tanulmányi támogatás látássérült tanulóknak

03. Vakvezetőkutyák élelmezési költsége

04. ECU, WBU tagdíj

05. Jogsegélyszolgálat

06. Reklám és marketing

07. 21 tagegyesület működési költségéhez hozzájárulás

08.

09.

10.

11.

12.

13.
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