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Köz|eménv

az adóző rendelkezése szerint a kedvezmén
részére átuta|t összeg felhaszná|ásáróIezett

ÍA szerné|vi iövedeIemadó meqhatározott részének az adozó rendeIkezése szerinti feIhaszná|ásáról szó|ó. 
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Kedvezményezett szervezet adószáma: EEL{nrrE]H _ E _ EE]
Neve:

Asztmás és A||ergiás Betegek országos szövetsége

Budapest, zsombor utca 19-
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Szervezeti Íormála; 
[ 3.l

Bírósági nyilvántartási száma: 9.PK.61588 lL9g4l2

B írósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

Képvise|ője: Pós Péter
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Alapcé| szerinti közhasznú tevékenysége:

01' asztmás és allergiás betegek érdekképvise|ete

02. betegek közösségeinek létrehoziísa, segítése

03' betegek é|etminőségének javítása

0a. betegek ismereteinek bővítése

A kedvezményezett azonosító adatai

^ l Közhaszn.úsági jogál|ást-megá||apító.bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma' ha a szervezet
el rendelkez|k Koznasznusag| ÍoKozana|:

:<
E

z
N

EEEE-EE-EE

Kitö|tó verzió: 2.52.0 Nyomtatvány verzió l {,0 Nyomtatva: 201 3.05.29 17.04.09



11KOZ-01 Közleménv
az adózó rendelkezése szerini a kedvezményezett

részére átuta|t összeg Íe|haszná|ásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Adószáma: EEE||EaEE - E - EE]
Asztmás és A|lergiás Betegek országos sztivetsége

Az átuta|t összeg tárgyévio fe|használására vonatkozó adatok
* TárgyéVnék a rende|kező éVet követő naptári éVet ke|| tekinteni'.Ugyanakkor.a táblázat.kitÓ|tése során Íigye|embe ke|| venni

azt aZ Összeget is. amt a rende|kezó évben már íelhai}nálásra keÍÜ|t az akkoÍ átuta|t Összegből.

(A2 adá1okat torintban ke|| meqadni.)

WL (A) A rendetkező évben (2o17-ben) juttatatt iisszeg: L78202 ",'
02 (A].) Ebbő| a tárgyévben működésre feIhaszná|t Összeg: 89 101 m*

03 (A2) Ebből a tárgyévben cé| szerinti tevékenysógre felhasznált osszeg: 89 101 'on"

o4 (A3) Ebből tartaléko|t összeg (A.A1.A2): 0 ",'*
05
06
n'7

08

(A4) A tartaléko|ás cé|ja:

09 (A5) A tartalékolás időtartama:

lu (B) A tárgyévet rnegelőző évben tartalókolt ósszeg: 0 t.,n,

1-1.(B].) Ebbő| a tárgyévben működésre fe|használt cisszeg;

12 (B2) Ebbő| a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|haszná|t osszeg:

13 (B3) Ebbő| tovább tarta|ékolt tsszeg (B.B1-B2): 0 t - *

14

1"5
to

L7

(84) A tana|éko|ás cé|ja:

18 (B5) Atovábbtartaléko|ásidŐtartama: fe"
19 (C) A taÍgyévet megelőző második évben tarta]ékolt, tárgyévben fethasználhatŐ osszeg.. 0 ton*

20 (c1) Ebbő| a tárgyévben működésre felhasznált összeg:

27 (ca Ébnot a tárgyéVben cél szerinti tevékenységre fe|használt tsszeg:
22 (c3) Ebbő| tovább tartalékolt összeg (C.c1-C2): 0 t*t^

zs.

24,
23,

zo ,

(c4) A tartaléko|ás cé|ja:

?7 lc5) A továbbtarta|ékolás időtartama: n*
28 (D) A tárgyéVet mege|őző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben Íelhasznanato dsszegj 0 nnt

(D1} Ebbő| a tárgyévben működésre Íelhasznált összeg:

JU (D2) Ebbő| a tárgyéVben cé| szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

J L (D3) Ebbő| fe| nem haszná|t összeg (D-D1.D2); 0 uin,
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ttKoz-o? Ktlzlemény
az adózó rende|kezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáró[

Kedvezményezett szervezet neve:

Asztmás és A|lergiás Betegek országos Szövetsége

Adószáma: -E-EtilI I 0 7 0 0 L 5

Az átutalt összeg tárgyévin feIhaszná|ására vonatkozó adatok

" TárgyéVnek a rende|kező évet köV€tő naptáÍi éVet kel| tekinteni. Ugyanakkor a táb|azat kitö|tése Sor,án Íigye|embe ke|| Venni
azt az Összeget is, ami a rendelkező éVben már fe|használásía keÍÚ|t a2 akkoÍ átuta|t osszegbő|'

{Az ada|oliai Íoímtbil kel|

32 E A tárwéVben Íelhasználható Íe/1es cisszeg (A+B+C+D): L78202 wn,
(E1) Ebbő| a tárgyévben mtjködésre ÍordíthatT te|jes osszeg (F*0'5): 89 101 '*.,

34 (F) A tárgyévben fe|használt telJes Cjsszeg (F1+F2): t782OZ ,^"
?E (F1) A tárgyévben működésre fe|haszná|t te|jes összeg (A1+B1+C1+D1): 89 101 '-"'

(F2) A tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|haszná|t te|jes összeg (A2+B2+C2+D2): 89 101 '*'"
c a (F3) A tarta|éko|t te|jes összeg (A3+B3+c3): 0 t*t

3B (F4) MárÍe| nem haszná|hati összeg {D3): Q t rnnr

Az átutalt osszeg fel h aszn ál ásának szöve ge s ismerÍetése
@u, 72AO karaner)

Az átuta|t összeg a tagszervezeteinkkél rendszeres€n, évente megtartott szakamai

és közösségépítő országos Taláókozóra és annak előkészítésére k.'ltöttük
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