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AIapítvány a Sziqetszentmiklósl Áaam Jenő Zeneiskola Támogatásáért
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20Koz-oí. közleménv
az adőző rendelkezése szerinÍ a kedvezményezett

részére átutalt összeg íelhasználásáról

Az átutaIt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rende|kező évet követő naptári évet ke.ll tekinteni (2021). ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni.

aztazósszegetis,amiarehdelkezőévben(2020).márÍélhaénálásrakerÜltazakkorátutaltöSszegből.

(Az adatokat forintban kell megadni,)

Alapítvány a Szigetszentmiklósi Áaam Jenő Zeneiskola Támogatásáért

EE-E-EE

1. A A rendelkező évben (2020-ban) köztartozásra visszatartott összeg: 0

2. A1 A rendelkező évben (2020-ban) kiutalt összeg: 611 595

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 0

5, A4 Működésre: 0

6. A5 Reklám és marketing célra: 0

1. A6 Ebből a 2o22. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 611595 ,"."

8. A7 A taftalékolás célja:

9. Hangszer vásárlás

10.

77. B ; tarsÉet m-eselirző évben tartalékolt összeg (19KOZ 46): 452 615 ,".,

L2. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

L3. 82 Cél szerinti tevékenységre: 385 471

L4, B3 Működésre 67 tM

15. B4 Reklám és marketing célra: íorr

1-6. B5 Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

77, C A klutalt éS a tartalékolt összegből tárgyéVben felhasznált összeg (Cl+c4+c7): 452 615 ,.,,.

18. c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 385 471

19. C2 A tárgyévben működésre

20 c3 íordítható összeg (C*0,25, de max, 25 millió Ft): LL3 L54
lorl

2L. C4 ténylegesen íelhasznált összeg (A4+B3): 67 L4

22. c5 A tárgyévben reklám és marketing célra

23. c6 fordítható összeg (C"0,1, de max, 10 millió Ft): 45262

24. C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+84): 0

25. c8 eghatártmeghaladóanműködésrefelhasznált'
visszafizetendő összeg (C4-C3): 0

26. c9 ghatártmeghaladóanreklámésmarketingcélra
felirasznált, vísszaf izeténdő összeg (C7-C6) :

0

27. 1(
Visszafizetendő teljes összeq (B5+C8+C9):
N Av 1 oo32o0o_o ]_85oo35a Zamú számlárá ke l l me gf izetn i (703_as adó nem)

0

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 2022.11 -09 1 í.04.48
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Kedvezményezett Szervezet neve :

Alapítvány a Szigetszentmiklósl Áaam Jenó Zeneiskola Támogatásáért

Adószáma: EEEEEEEE _E _EE

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2022.11.09 1 1.04.48

Az átutalt összeq felhasználásának szöveges lsmeríetése az egyes
fe l h as2n ál ási cé lok össze gsze Ű m e gj el ölé séve l

.:

(mü. 72(n karakter)

Zeneiskolába jáók támogatása

szigetszentmiklós történelmi-zenei hagyományainak ápolása

Koncertek, táborok szervezése

Szigetszentmiklós zenei életének színesítése, íejlesztése


