11KOZ
Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról
Nemzeti Adóés Vámhivatal

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

AZONOSÍTÁS (A-1)

A kedvezményezett azonosító adatai
Kedvezményezett szervezet adószáma:

1 8 1 8 2 4 4 6

Gyermekmentő Támogató Alapítvány
Székhelye:

1 1 3 8

Budapest, Párkány u. 33. III/8.

2

Bírósági nyilvántartási száma:

9149., lajstromszám: 60070/2004.

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:
AZONOSÍTÁS (A-2)

4 1

Neve:

Szervezeti formája:

AZONOSÍTÁS (B)

1

Képviselője:

2 0 0 4

0 3

2 4

Gombár Györgyi

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
01.

- a gyermekintenzív, a baleseti sebészeti, az újszülött osztályok és szülőszobák

02.

műszerezettségének korszerűsítése; rossz szociális helyzetben lévő, balesetet

03.

szenvedett gyermekek megsegítése; fontos kórházi osztályok támogatása a

04.

bezárásuk megelőzése érdekében; kutatások, vizsgálatok szervezése, támogatása..

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:

2 0 0 4

0 3

2 4

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.05.31 14.05.28

11KOZ-01

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támogató Alapítvány
Adószáma:

1 8 1 8 2 4 4 6

1

4 1

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 (2011-ben) juttatott összeg:

129 971 321

forint

02. (A1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:

31 635 479

forint

03. (A2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

98 335 842

forint

0

forint

04. (A3) Ebből tartalékolt összeg (A-A1-A2):
05. (A4)

A tartalékolás célja:

06.
07.
08.
09. (A5)
10. (B)

A tartalékolás időtartama:

év

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg:

17 687 534 forint
forint

11. (B1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:
12. (B2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

3 399 616 forint
forint
14 287 918 forint
forint

13. (B3) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B1-B2):
14. (B4)
A tartalékolás célja:

0 forint
forint

15.
16.
17.
18. (B5)
19. (C)

A továbbtartalékolás időtartama:

év

A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

0 forint
forint

20. (C1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:

0 forint
forint

21. (C2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
22. (C3) Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C1-C2):

0 forint
forint

23. (C4)

0 forint
forint

A tartalékolás célja:

24.
25.
26.
27. (C5)
28. (D)

A továbbtartalékolás időtartama:

év

A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

0 forint
forint

29. (D1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:

0 forint
forint

30. (D2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

0 forint
forint

31. (D3) Ebből fel nem használt összeg (D-D1-D2):

0 forint
forint

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.05.31 14.05.28

11KOZ-02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támogató Alapítvány
Adószáma:

1 8 1 8 2 4 4 6

1

4 1

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.)

A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D):
32. E
33. (E1)
Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (F*0,5):

147 658 855

forint

73 829 428

forint

34. (F)

147 658 855

forint

A tárgyévben felhasznált teljes összeg (F1+F2):

35. (F1) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A1+B1+C1+D1):
36. (F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2):

35 035 095

forint

112 623 760

forint

37. (F3) A tartalékolt teljes összeg (A3+B3+C3):

0

forint

38. (F4) Már fel nem használható összeg (D3):

0 forint
forint

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése
(max. 1200 karakter)

01.

Az Alapítvány a 2010. évről tartalékolt és a 2011-ben kiutalt SZJA 1% teljes

02.

összegét felhasználta.

03.

Főbb eredményeink:

04.

- Az Alapítvány rendszeres anyagi támogatást nyútott 107 beteg gyermek családja

05.

számára, a gyermekek gyógyszeres kezelésének és speciális étrendjének

06.

finanszírozásához.

07.

- 432 gyermek ételintolerancia szűrését finanszírozta.

08.

- A Madarász utcai Gyermekkórházban új, korszerű kezelő és a kapcsolódó

09.

új konyha kialakítását támogatta.

10.

- Az Alapítvány támogatta a Heim Pál Gyermekkórház Sebészeti Ambulanciáján

11.

használt röntgengép digitalizálását.

12.

Felajánlásaikat köszönjük szépen!

13.
14.
15.
Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.05.31 14.05.28

