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Közlemény

az adőző rendelkezése szeriní a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhaszn alaéarOÍ

[A személyi jÖvedeIemadó 
ryeghatározott részének az adózó rendelkezése szerlnti íelhasználásáról szóló1996. évi CXXVI. töívény 6/C. § (1) neXezOese áiapiinj 

"

A kedvezményezett azonosító adatai
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Kedvezményezett szervezet adószáma:

Neve:
Er-E-rE

"A beszélő siketért"

székhelye: Errr Budapest

L 9 6 7 0 5

Szervezetiíormáia: P
BÍrósági nyilvántartási száma: 16.pK.66,3 7A,.ggt,s
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Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EpEE - EE _ EE
képviselője: szabó zsuzsánna

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01. Nevelés-oktatás: eszközök beszerzése, fejlesztő kozások szervezése
o' 

zetű családolgy"!9keinek anyagi támogatása
03' Egészségmegőrzés, sport: iskolaj tábor, kirándulás, sport programok támogatása
oo, 

ez, iskolai ünnepségekhez hozzáiárulás

l közhasznúsáoi iooállqst.megállapító,bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezetOI rendelkezik ko'zÉa'sznúsági tókozattáll --'
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Nyomtatva: 201 6.05.02 1 1,25.00

§.Lu_,,

Ny.v.;1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!



Kedvezményezett SZervezet neve;

"A beszélő siketért"Alapítvány
Adószáma: EEEEEEEE -r -EE
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(A) A rendelkező évben 1zol0-0éi) 1uttatott osszeg:

399 396
\^r/ EUUUl d [aígyevDen Telnasznalt oSSZeg

\^1) Cél szerinti tevékenységre:
(A3)
( AL\\^T./ Rek|ámésmarkeffi
(A5) Ebbőltar
(A6) A tartalé

(A7) A tartalékolás időtartama:

299 547
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(B) A tárgyévet megetőző
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(t]l-/ tr0ool a targyevben Telhasznált öSSZeg
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17 (C) A tárgyévet megelőző m

\wz) Cél szerinti tevékenységre:
(\-Jl Működésre:
\u+J Reklám és marketing célra:
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L4KOZ-OL az adőló 
!?:ii,;1r,§'3'j,ö[ir*;*:rm é nrezett

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező éVel kÖVető naptári éVet ke|| tekinleni..Ugyanakkor a tábláZat kitöltéSe Során fiqyelembe kell venniazt az összeget is, ami a rendeIkező évben már felhai2nálásra t<erútt ái átr<oi áű"li;;;;;",1;ái

(Az adatokat íorintban kell megadnl )

(D) A tárgyér"r r"g
(D1) E a tárgyévben felhasznált összeg

Cél szerinti tevékenységre:
(D3)

Reklám és marketing célra:
(D5) Ebbőlíelnem használt, vissz@
(E) A tárgyér"r ru ,

(E1) Ebből a n felhasznált összeg

Cél szerinti tevékenységre:

Reklám és marketing cé|ra.
(E5) Ebbőlfel nem használt, visszafizetendő ossieqG-EL E3€a}

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 6.05.02 1'1.25.oo
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L4KOZ,OZ az adózőrendetkez5S'L"j:Ífi{a teovezménvezett
r észér e átutalt összeg fel használásáróÍ

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rende|kezŐ éVet köVető naptarl éVe_t kelI tekinteni, Ugyanakkor a tábláZat kitöltéSe során íigyelembe kelt venni

azt az összeget is, ami a rende|kező évben már felhaszná|ásra került az akkor átutalt öSSZŰből.

(AZ adatokat íolintban kell megadni,)

Kedvezményezett szervezet neve:

"A beszélő si ketért"Alapítvány
Adószáma: Er -r-rE6 7 0 5 4 6

35. (F) A 2008. évet megelőzően kiutalt, és tartalékolt valamennyi összeg:
36 (F1_) Ebből 2014. december 31-ig fel nem használt, tartalékolt összeg:

(F2) Az F1 összegból tárgyévben felhasznált összeg
3B (F3) Cél szerinti tevékenységre:
2o F4) Működésre:
40, F5) Reklám és marketing célra
41-. (F6) Fel nem használt, visszaíizetendő összeg (Fl-F3-F4,F5):

(G) A tárgyévben felhasználható teljes összeg (4+8+6+P+Pap11; 399 396 ,".,",
Áa (G1) Ebból a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg: 99 849 

",,"44. G2) Ebből a tárgyévben reklám és marketing célra fordítható teljes összeg: 39 940
45 (H) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (Hl+tl2a113;, 399 396
46 (H1)Atárgyévbencélszerintitevékenységrefelhasználtteljesösszeg@

299 547
47 (H2) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A3+B3+c3+D3+E3+F4): 99 B49
48 (H3)AtárgyévbenreklámésmarketingcélrafelhasználtteljeSösszeg@

0
49. (H4) A tartalékolt teljes öSszeg (A5):

0
50 H5) Már fel nem használható, visszafizetendő összeg (B5+C5+D5+É5-F6, de mm. 5000 Ft )

Az átutalt összeg felhasznál ásának szóveqes ismertetése
felhasználási célok összegszerű megjelölésével
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Nevelés- oktatás terén a íelzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások támo-

gatása: L72eFt

Szociális tevkenység keretében a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek

támogatása révén ingyenes vagy kedvezményesen biztosítani az önköltséges

programokon való részvételt: 209 eFt

Egészségmegőrzés, sport területén tábor, kirándulás és sport programok költsé-

geinek támogatása: 47 eFt

kulturális téren előadások ihez, az iskolai ünnepségek rendezését

Nyomtatva: 2016.05.02 í 1.25.00Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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