
LsKoz
Közlemény

az adőző rende|kezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

íA személyi ]öVedelemadó meqhatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. éVi cxxvl, törvény 6/C. § (1) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai

a
,FaozoN

Kedvezményezett szervezet adószáma ti.]EEEEEEE _ E -EE
Neve:

Gyermekrák Alapítvány

székhelye: t.]t.]tiF] Budapest, Rákóczitér 10.

Szervezeti formáia: p
Bírósági nyilvántartási száma: 6927 illetve o7lpK6132o/1193/3

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE _ EE
;| KéPvlselóje: Balooh lstván
.tl
PI Alapcél Szerinti közhasznú levékenysége:
zI
Rl o' oag.n.tos vagy vérképzőszervi megbetegedésben szenvedő gyermekek

02, gyógyulási esélyeinek elősegítése elsősorban az 1993.évi lll,törvény 86§ e)

03 pontja alapián a családsegítés megszervezésével

04-

KdZhasznúSagi iogallast megállapitó bírósági VégZés jogerőre emelkedéSének dátuma, ha a Szervezet
rendelkezik kozhasznUSági fokozanal:

EEEE-EE-EE

, \)§PlTi,.
Ny.v.:1.0A nyomtatvány papíralapon nem küldhetó be! 2015.06.0í 09.4í.23



13Koz-01 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezménvezett

részére átutalt összeg f elhasználásáróÍ

Az átutalt összeg tárgyévi" íelhasználására vonatkozó adatok
* TárgyéVnek a rendelkezó éVet köVetó naptáíi evet kell teklntenl, Ugyanakkoí a tablázat kitöltése során figyelembe kell Venni

azt az összeget is, ami a rendelkezd évben máí felhasználasra keíült aZ akkoí átuta|t összegból,

(Az ad alo kat íolintban kellmegadnl,)

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekrák Alapítvány
AdóSzáma: -E-EEL 8 t b 1 0 0 7

01 (A) A rendelkező évben (2013-ban) juttaíoít összeg; 222 854 8L0
02 (A1) Ebből a tárgyéVben íelhasznált összeg

03 (^2) cé| Szerinti tevékenységre: 6a7L3 oza 6,,,

04 (A3) |VúködéSre: 16 056 411
o5 (A4) Reklám és marketinq célra: 9 000 000 

".,.,
06 (A5) Ebból tartalékolt öSszeg (A_A2-A3_A4): 129 085 371
o7

08

(46) A tartalékolás cél]a:

következó év folvó költséoeinek fedezete
09

10 (A7) A tartalékoláS idótanama: Eé,
L] (B) A táígyéVet megelőző éVben taítalékolt összeg (12Koz A3): 5a 5L4 za7
L2 (B1) Ebból a tárgyéVben felhasznált ósszeg
13 (B2) cél Szerinti tevékenységre: 5a 5L42a7
14 (B3) Működésíe: 0 ,""",

15 (B4) Reklám és marketing célra:

16 (B5) Ebból tovább tartalékolt összeg (B-B2-B3-B4): 0
L7

18

(B6) A tartalékolás célja:

19

20 (B7) A toVábbtartalékolás idótartama: !é,
27. (c) A árgyévet megelózó második évben tartalékolt összeg (J.2Koz B3): 0 h,h,

22 (c1) Ebből a tárgyóVben felhasznált összeg

(c2) cél Szerinti tevékenységre: 0 ,.,,.,

24 (ca) lvűködésre: 0
(c4) Reklám és marketing célra:

26 (c5) Ebból tovább tartalékolt összeg (c-c2-c3-ca): 0 bi",

27 (c6) A tartalékoláS célja:

29

30 (c7) Atovábbtartalékolásidőtartama: Ie"
megelőzó harmadik évben tartalékolt összeg (72Koz C3):

(D4) Reklám és marketing célra:

(D5) Ebbólfel nem használt, ViSszaíizetendó összeg (D-D2-D3-D4):

Ny.v.:1.0 A nyomtatváíy papií alapon nem küldhetó be!
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L3Koz-o2 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezménvezett

részére átutalt összeg íelhasználásáróÍ

KedVeZményezett SZervezet neve:

Gyermekrák Alapítvány

Adoszama: 
l118l11161r 1o 1o 1, _P-1o11

Az átutalt összeg tárgyévi* íelhasználására vonatkozó adatok
* TároyéVnek a rendelkező éVet köVető naptari éVet kell tekintenl, Uqyana|kor a iablázat kitöltése során íigyelembe kell Venni

azt az ósszeget is, ami a rendelkezó éVben már felhasznalasra került az akkor átutalt összeoból,

1Az adatokal lórintban kel í

37 (E) A árgyévben felhasználható telies összeg (A+B+C+D): 281 369 097 ,",,,

(E].) Ebból a tárgyéVben múködéSre fordítható teljes öSszeg: 25 000 000
39, iE2) Ebból a tárqyéVben reklám és marketing célra íordítható teljes ösSZeg: 10 000 000 ,.,,"

Az átutalt összeq felhasználásának szöveges lsmeríetése az egyes
fel h as'z nálási cé lok összegsz erű megjelölésével

A összeg (F7

(F1) A tárgyéVben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes öSszeg (A2+B2+C2+D2):

ösSzeg

teljes összeg (Aa+84+6o*oor,

öSSzeg

01, A íenti ósszeget az Alapító okiratban rögzitettek megvalósítására használtuk

02, fel. A részletek megtalálhatóak a közhasznúsági mellékletben.

03.

04.

05.

06,

o7.

08,

09,

].0,

11.

12.

13.

14.

15.

ls$$ÁJ,? 
1.

.\

9".*,C"r9

,§

*

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papií alapon ném küldhetó be! 5.06.0í 09.41.23


