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Közlemény

az adőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg fel haszn álásáről

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló' 
t996. éVi cXXVl. törvény 6. § (3) bekezdése alapján]
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Kedvezményezett szervezet adószáma EEEEEEEE _ E _ EE
Neve:

Gyermekmentő Támogató Alapítvány

Székhelye; EEpE Budapest, párkány u.31
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Szervezetiíormája: P
Bírósági nyilvántartási száma: 9149

Bírósági határozat jogeróre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
Képviselője: Gombár Györgyi

Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja:

01.a gyermek intenzív, illetve a baleseti sebészeti osztályok műsz. korszerűsítése

02, újszülött osztályok, szülőszobák és égési sérültek ellátása

03. rossz szociátis helyzetben lévő, balesetet szenvedett gyermekek megsegítése

0a,fontos kórházi osztátyok támogatása, a bezárásuk megelőzése érdekében

ó
a

Kizárólaq a személvi iövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
"1996. évi b*xvt. torvény 4. §T1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében kell kitölteni,

abban az es-etben,'há a szervezei iendélkezik közhasznúsági íokozattall
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X,irhu..núsági fokozata:

zl
§ l Közhasznúságijogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma:

"lEEEE-EE-EE

Közlemény jellege:



t- rr-"r* az adózőr.no"*
I részére átutalt összeg felhasználásáróÍ 
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Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támogató Alapífuány

L 8 L 8 2 4 4 6

tl nz átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok 
--l

I

| 
*Tárgyévnek a rendelkező éVet köVető naptári éVet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöhése során figyelembe kell venni azt az ósszeget iS, 
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I ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből. l
| (Az adatokat forintban kell meqadniD

07 (A) A rendelkező évben juttatoífösszegj 23 958 862 
",n,

02 (A1) Ebből a tárgyévben működésre íordítható összeg (A*0,3): 7 187 659 
".",

03 (A2) Ebből a tárgyévben működésre íelhasznált összeg (A2<=A1): 7 183 706 
",",

04 (A3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: LL74O 000 
",n,

05 (A4) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3): 5 035 156 
"u^
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(A5) A tartalékolás célja:

rossz szociális helyzetben lévő, beteg gyermekek támogatása

10 (A6) A tartalékolás időtartama: Ir ]*
11 (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg: íorinl

L2 (B1) Ebból a tárgyévben működésre íordítható összeg:

13 (B2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (B2<=B1):

74 (B3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

15 (B4) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B2-B3): íolinl

16

17

18

19

(B5) A tartalékolás célja:

20 (B6) A továbbtartalékolas ldotartama: n*
21 (c) A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasznáIható összeg:

22 (c1) Ebből a tárgyévben működésre íordítható összeg: íorint

23 (C2) Ebből a tárgyévben múködésre felhasznált összeg (C2<=C1):

24 (C3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg:

25 (c4) Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C2-C3):

26

27

28

29

(c5) A tartalékolás célja:

30 (c6) A továbbtartalékolás időtartama: !u"



Közleményogkoz'oz az adőző rendelkezése szerint a kedvezménvezett
részére átutalt összeg fel használásáró[

Kedvezményezett szervezet neve :

Gyermekmentő Támogató Alapítvány

Adószáma: -E-EEI 8 I 8 2 4 4 6

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
*Tárgyévnek a rendelkező éVet köVető naptárl:)íáiL,f1l}iiliri"r#?#iJ,aÉ|t'-i,Íli",]'á,.":jiii*j'"rJr"}i.be kellvenni azt az Összeget is,

(Az adatokat íorinrban kell

31 (D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg: forint

32 (D1) Ebből a tárgyévben működésre íordítható összeg: íoíint

33 (D2) Ebből a tárgyévben működésre íelhasznált összeg (D2<=D1): íorinl

34 (D3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: íoíint

35 (D4) Ebből fel nem használt összeg (D-D2-D3): lorint

I

l 37.|(E1) Ebből a tárgyévben működésre íordítható teljes összeg (Al+Bl+Cl+D1): I z raz esg ",.,l
38 :F) A tárgyévben telhasznált íe/.1es összeg; 18 923 706 t.n

39 (F1) A tárgyévben működésre íelhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2)i 7 183 706 
".*,

40 [F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3): LL74O 000..,"
47 (F3) A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+c4): 5 035 156 

",,"
42 (F4) Már íel nem használható összeg (D4): forint

01,

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

rossz szociális helyzetben lévó, beteg gyermekek támogaü{sa, megsegítése

telemarketi ng, telefonszámla

szórólapok, reklám anyagok készítése, postázása

rendezvények szervezése rossz szociális helyzetben lévó gyermekek részére


