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Az átutalt összeg tárgyévi* teltrasznalására 

"onaíkoró 
adatok

* Tárgyévnek a rencie|kező évet kÖvető naptárr évet kell tek.ntenl (20_19), Ugyanakkor a táb]ázat kitö|téSe során íigyelemlre ke]] vennazt aZ ÖSSZeget is, anli a rendelkező évben (2018) rrrár íeIhalina|asra kerú|t az akkor atLrtati oiszdt]bc,|

(Az adaitokat íol ntl]all ke n]egac]ni )

1 A A rendelkező évben (2018-ban) köztartozásra visszatartott összeg 0

2. A1 A rendelkező évben (2018-ban) kiutalt összeg:
5 37L 37I

3, P,z A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 2 095 325
tr
J, A4 Működésre: 759 247

6. A5 Reklám és marketing,célra; 304 250

7. A6 Ebbő| a 2020. évre tartalékolt összeg (A1_-A3-A4-A5);
2 2L2 549

o A7 A tartalékolás célja:

9. sérült állatok gondozása (állatorvosi költség)

10. Gépjármúvek és műszaki eszközök karbantartása

1 A tárgyévet megelőző éVben tartalékolt ossze§ (rzroz Ro;:
2 758 994

12, B1 EbbőI a tárgyévben felhasznált összeg

13. Da Cél szerinti tevékenységre: 2 L45 664

14, DJ Működésre: 422 1.20

15. B4 Reklám és marketing célra; I91- zlo
16. DtrDJ Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

17, L A kiutalt és a tartalékolt öSszegből tárgyéVben felhasznált összeg (Cl+C4+C7): 5 917 81-6

1B. c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 4 240 989

19 a, A tárgyévben működésre

20. a) íordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): L 479 454

21,, C4 ténylegesen íelhasznált összeg (A4+B3) 1 ]-8]- 367

22. -tr A tárgyévben reklám és marketing célra

11 C6 fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft): 59t7B2

24, C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+84): 495 460

25, cB Az Szí. törvényben meqhatározott összeqhatárt meghaladóan működésre felhasznált,
visszaf izetenOŐ osszeg"lC+-CS; : 0

26. C9 Az Szf . törvényben meghatározott összeqhatárt meghaladóan reklám és marketing célra
íe l h asz n á l t, vísszaf izeie n d ő össz e g (C 7 -'C 6) : 0

1"(
Visszafizetendő teljeS összeg (B5+CB+C9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem) 0

Ny,V.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020,06.í 0 '18,27 .'l8

kedvezmenyezett szervezet neve;
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