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14KOZ-Ol Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáró

Kedvezményezett szervezet neve:

Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület
Adószáma: ~~0@]~~~~-~-~~

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására 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.)

01, (A) A rendelkező évben (2014-ben) juttatott összeg: 132709 fori ••

02 · (Al) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

03 · (A2) Cél szerinti tevékenységre: 86261 forinl

04 · (A3) Működésre: 33177 forinl

05 · (A4) Reklám és marketing célra: 13271 forinl

06 · (AS) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3-A4): O forint

07 · (A6) A tartalékolás célja:
08.

09
10 · (A7) A tartalékolás időtartama: Dév
11. (8) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (13KOZ AS):

Or forint

12 · (Bl) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

13. (B2) Cél szerinti tevékenységre: O, ro.;nI

14. (B3) Működésre: O, forinl

15. (B4) Reklám és marketing célra: O forint

16. (BS) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4): O forint

17. (C) A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt összeg (13KOZ BS): O forint

18. (Cl) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

19. (C2) Cél szerinti tevékenységre: O forint

20. (C3) Működésre: O forint

21. (C4) Reklám és marketing célra: O fori ••

22. (CS) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (C-C2-C3-C4): O forint

23. (O) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt összeg (13KOZ CS): O forint

24. (Dl) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

25. (D2) Cél szerinti tevékenységre: o lorint

26. (D3) Működésre: O forint

27. (D4) Reklám és marketing célra: O "";m

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

29. (E) A tárgyévet megelőző negyedik évben tartalékolt összeg (13KOZ DS): o forint

30. (Ei) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
31. (E2) Cél szerinti tevékenységre: O forint

32. (E3) Működésre: O forint

33. (E4) Reklám és marketing célra: O fM;"

34. (ES) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (E-E2-E3-E4): O teetm
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14KOZ-02 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáró

Kedvezményezett szervezet neve:

Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület
Adószáma: [!J[!J0@]~00~-[!J-[!J~

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévneka rendelkezőévet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkora táblázat kitöltésesorán figyelembe kell venni

azt az összeget is. ami a rendelkezőévben már felhasználásrakerült az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

35. (F) A 2008. évet megelőzően kiuta/t, és tartalékolt valamennyi összeg: O forint

36. (Fl) Ebből 2014. december 31-ig fel nem használt. tartalékolt összeg: O forint

37. (F2) Az Fl összegből tárgyévben felhasznált összeg
38. (F3) Cél szerinti tevékenységre: O forint

39. (F4) Működésre: O forinl

40. (F5) Reklám és marketing célra: O f",int

41. (F6) Fel nem használt, visszafizetendő összeg (Fl-F3-F4-F5): O forint

42. (G) A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D+E+Fl): 132709 fori ••

43. (Gl) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg: 33177 forint

44. (G2) Ebből a tárgyévben reklám és marketing célra fordítható teljes összeg: 13271 forinl

45. (H) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (Hl +H2+H3): 132709 fori ••

46. (Hl) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2+E2+F3): 86261 fori"

47. (H2) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3+E3+F4): 33177 forint

48. (H3) A tárgyévben reklám és marketing célra felhasznált teljes összeg (A4+B4+C4+D4+E4+F5): 13271 forint

49. (H4) A tartalékolt teljes összeg (A5): O forint

50. (H5) Már fel nem használható. visszafizetendő összeg (B5+C5+D5+E5+F6, de min. 5000 Ft ): forint

Az átutalt összeg felhasználásának szöveJ}es ismertetése az egye
felhasználási célok összegszeru megjelölésével

(max. 1200 karakter)

01. Cél szerinti tevékenységre: 86.261.- Ft.

02. Működésre felhasznált: 33.177.- Ft.

03. Reklám és marketing célra: 13.271.- Ft.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.
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