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Adószáma:

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2018). ugyan_akkor a táblázat kitöltése során íigyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rehdelkező évben (2017)'már íe|ha§zná|ásra került az akkor átuta|t összegből.

(AZ adatokat forintban kel| megadni.)
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I A A rendelkező évben (2017-ben) köztartozásra visszatartott összeg: 0

2. A1 A rendelkező évben (2017-ben) kiutalt összeg: 5 276 445

J. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4, A3 Cél szerinti tevékenységre L742 500

5" A4 Működésre: 629 363

6. A5 Reklám és marketing célra; 145 588

7. A6 Ebból a 2019. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 2758 994

B. A7 A tartalékolás célja:

9. Sérült állatok gondozása (állatorvosi költségek)

10. Gépjármúvek karbantartása

L L. B A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (16KoZ 46): 3 648 9L7

L2. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

aJ. B2 Cél szerinti tevékenységre: 2868 6L7

L4, B3 Működésre: 625 30o

15. B4 Reklám és marketing célra: 155 000

tb. B5 Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-84, de min. 5.000,- Ft):

17, C A kiutalt éS a tartalékolt összegből tárgyévben íelhasznált összeg (cl+C4+c7) 6 166 368

]-B. c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 4 6IL LL7

19. (,) A tárgyévben működésre

20, c3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft); t54L592

2L. C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3): L254 663

Zz- C5 A tárgyévben reklám és marketing célra

23 Ub fordítható összeg (C*0,]_, de max. 10 millió Ft): 616 637

)Á C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+84): 300 588

25, c8 Az Szí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
visszafizetendő összeg (Ca-C3) : 0

26, C9 Az Szí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált, vísszaíizetendő összeg (C7-C6) : 0

27. I ViSszaíizetendő 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: 2019,05.29 í8.31.00


