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A kedvezményezett azonosító adatai I
Kedvezményezett szervezet adószáma: — —

Neve:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Székhelye: ~ Budapest, Hermina út 47.

Szervezeti formája:

Bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0000551

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

Képviselője: Dr. Nagy Sándor

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01. Látássérült személyek érdekvédelme, érdekképviselete

02.

03.

Közhasznúsági jogállást megállapítá bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
a rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
Ci)

~

i

04.

17KQZ
Közlemény

az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
lgg6. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. ~ (1) bekezdése alapján]

Ny.v.:1 .0 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.15 14.57.54



1-1VQZ ‚~ KözleményLI IX ‘J.L az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Adószánia: [~j~
Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok

* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2018). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2017) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kelt megadnt)

1. A A rendelkező évben (2017-ben) köztartozásra visszatartott összeg: 102 536

2. Al A rendelkező évben (2017-ben) kiutalt összeg: 16 684 229 nra

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. AS Cél szerinti tevékenységre: 8 453 130

5. A4 Működésre: 1. 809 829

6. AS Reklám és marketing célra:

?. A6 Ebből a 2019. évre tartalékolt összeg (Al-A3-A4-A5): 6 421 270

8. A7 A tartalékolás Célja:

~ Látássérült személyek részére életvitelt megkönnyítő eszközök támogatása

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

B

Bl

B2

B3

B4

B5

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (16KOZ A6):

Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

Cél szerinti tevékenységre:

Működésre:

Reklám és marketing Célra:

Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-82-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

3 360 259 fonni

3 221 859

138 400

innf,a

forint

I a,int

ta,int

ii c A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (Cl+C4+C7): 13 623 218

~ .3, Cl A tárgyévben Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+32): 11 674 989

19. C2 A tárgyévben működésre

20. C3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 3 405 805

21. C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+63): 1 948 229

22. CS A tárgyévben reklám és marketing Célra

23. CS fordítható összeg (C*0,l, de max. 10 millió Ft): 1 362 322 lana,

24, C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

~ Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
. visszafizetendő összeg (C4-C3): O

~ ~g Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
. felhasznált, vlsszafizetendő összeg (C7-C6): O

Visszafizetendő teljes összeg (B5±C8±C9):27. C1( NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103.as adónem)
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01. Segédeszköz-támogatás látássérült személyek részére

02. Tanulmányi támogatás látássérült tanulóknak

21 tagegyesület működési költségéhez hozzájárulás

04. Szabadidős tevékenység látássérült személyek részére

05.

06.

07

08.

09,

10.

11.

12,

13.

Közlemény17KQZ02 ~ adózó rendelkezése szerint a kedvezménvezett
részére átutalt összeg felhasználásáróí

flKedvezményezett szervezet neve:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Ádószáma:

Az átutait összeg felhasználásának szövepes ismertetése az egyes
felhasználási célok összegszeru megjelölésével

(max. 1200 karakter)
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