
LLKoz
Közlemény

az adőző rendeIkezése szerint a kedvezménvezett
részére átutalt összeg íethasznátásáróÍ

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi C)üVl. törvény 6/C, § (1) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai
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Kedvezményezett szervezet adószáma:

Neve:

Gyermekrák Alapítvány

-E-EE1 8 1 6 1. 0 0 7

SzékhelYe: EEEE Budapest, Rákóczitér 10.
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Szervezetiíormáia: P
Bírósági nyilvántartási száma: 6927 itleve 07/pKí6Lgzot11gg7l3

Bírósági határozat jogeróre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
Képviselője: Bdogh tsüán

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01. Daganatos vagy vérképzőszervi megbetegedésben szenvedő gyermekek

02,gyógyulási esétyeinek e!ősegítése etsősorban az 1993. évi llt törvény 86§ e)

03, pontja alapján a családsegítés megszervezésével

04.

_ l Közhasznúságijogállást meqállapító bírósági végzés jogeróre emelkedésének dátuma, ha a szeruezet
0l rendelkezik kőzhóznúsági 6kozhnd:
a
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Nyomtatva: 2013.04.08 1 0.1 5.21Kitö ltó v erz|ő :2.52.0 Nyo mtatvá ny ve rzió : í .0



11Koz-01 azad6zőr.na.lr".5"Tl"j:Íl{.kedvezménvezett
részére átutalt összeg felhasznátásáróÍ

Kedvezményezett szeívezet neve :

Adószáma: -E-EEL 8 1 6 1. 0 0 7

Az átutalt összeg tárgyévit felhasználására vonatkozó adatok
r TárgYévnek a rendelkező évet követó naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során fisyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkezó évben már felhasználásra került az akkor átutalt osszdfuoi_

(Az adabk8t bílnóan kell megadni.)

Nyomtatva; 201 3.04.08 1 0.1 5.21

07 (A) A rendelkező évben (2077-ben) juttatott összeg: 234796282 n
02 (A1) Ebből atárgyévben@

30 635576 *.
03 (A2) Ebből atárgyévben cel sze L43764806 *,
o4 (A3) Ebből tartalékolt összeg (A-A1_A2}

60 395 900 ,..,,
05

06

07
08

(A4) A tarta|ékolás célja:

M09zerbeszerzések és a tartósan el!átofi gyermekek segítésének biztosíása

09 (A5) A tartalékolás időtartama: [le,
70 (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt osszeg:

6494{l225 am
11 (B1) eUUOt a tárgyévben műkriOesre tetnasznált oSszegt 7 658 894
L2 (B2) Ebből atárgyévben cél szerinti tevékeny@

57 281,331 -*13 (B3) Ebből tovább üartalékolt összeg (B-B1-B2): 0*,
L4

15

16

17

(B4) A üartalékolas célja:

18 (B5) A továbbtartalékolás időtartama: !*
79 (C) Atárwévet megelőző más 0*"
20 (c1) Ebből a tárgyévben múkodésre telhas-ált osszeg[

hd

2L (c2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre félhasznált összegr
h.iú

22 (c3) Ebbóltovább tarta|ékolt öa-eg (e€1€2)t
0t.r.

23

24
25

26

IC4) A tartalékolás célja:

27 (C5) A továbbtartalékolas időtartama: !e,
28 (D) A tárgyévet megelőző harmadik évb

0 
'rn"?9 (lJ].) Ebból a tárgyéVben működésre felhasznált összeg:

30 (DZ) EDból a targyéVben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
31 (D3) Ebből fel nem használt összeg (D-D1-D2): 0*"
Kitö ltő v erziő :2.52.0 Nyomtatvá ny verzió : í .0



LLKoz-oz azadőzőr.na"lr".á§"'|"j:i,l{"kedvezménvezett
részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekrák Alapítvány

Adószáma: -E-EEL 8 t 6 1. 0 0 7

Az átutalt összeg tárgyévi* íelhasználására vonatkozó adatok
t Tárgyévrrek a rendelkez6 évet követ6 naptá! éve1 kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhas2náásra került az akkoí átutalt osszelbót.

(Az adatok8r bíinsan k€ll

32 E A tárgyévben felhasznáIhatóte|'es összeg (A+B+C+D): 299 7?6 5n7
33 (E1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (F*0,5): 119 670 304 ,..,"

34 (F) A tűgyévben felhasznált teljes összeg (Fl+F2):
239 34{l 607

35 (F1) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (Al+Bl+Cl+D1): 3829447o
36 [F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (ez+áz+cz+o4 201045 t37 *.
37 (F3) A tartalékolt teljes összeg (A3+B3+c3):

60 395 900 -"38 (F4) Már fel nem használható összeg (D3): 0t*

Az átutalt összeg felhasznáIásának szöveges ismeríetése
(nax 1200 kaí.l{,€r)

NyomtaWa: 2013.04.08 1 0.15.21

afenti összeget az alábbi célszerinti01.

02.

03.

04.

05.

06,

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

L4.

15.

Rezidensképzés támogatása

Életvatela tanácsadás

Betegszállítás

ONKO olimpia

A tevékenységek részletes leírása megtaláIható az Alapíüány 2ot12. évi közhasz-

Műszerámogatás

Kitö !tő v erziő :2.52.0 Nyomtatvá ny verzió : í .0


