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LoKoz
közleménv

az adőző rendelkezése szeriní a kedvezménvezett
részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének azadózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése alapján]
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Kedvezményezett szervezet adószáma;

Neve:

Gyermekmentő Támogató Alapífuánv

-E-EEt 8 1 8 2 4 4 6

Székhelye: EEEp Budapest, párkány u. 33.
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Szervezetiformáia; P
Bírósági nyilvántartási száma: 9149

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
Képviselője: GombárGyörgyi

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

01,a g]yermek intenzív, illetve a baleseti sebészeti osztályok músz.korszerűsítése
02, úiszül<itt osztályok, szülőszobák és égési sérültek ellátása

03, rossz szociális helyzetben tévő, balésetet szenvedett gyermekek megsegítése
04'fontos kórházi osztátyok támogatás a, abezárásuk megelőzése érdekében

I Kizárólag a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
| 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében kell kitölteni,

al abban az esetben, há a szervezei iend-elkezik közhasznúsági fokozattal!

al.<l
.H 

I 
Xorn..rnúsági fokozata: Eoz

O I Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma:

"lEEEE-EE-EE
Az adóhatóság által hibásnak minősített közlemény vonalkódja:

oI Köztemenyjellege:
6 8 5 ! 0 7 7 1 9 0
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Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támogató Alapítvány

Adószáma: EEEEEEEE _E _EE
l

I Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok l
|*Tárgyévnekarendelkezőévetkövetőnaptári éVetkell tekinteni.Ugyanakkoratáblíázatkitöltésesoráníigyelembekell venni aztazösszegetiS, 

I

I ami a rendelkező évben már íelhasználásra került az akkor átutalt összegből. 
l

| íAz adatokat íorintban kell meqadniD

07 (A) A rendelkező évben juttatott összeg: 69 936 480 
",",

02 (A1) Ebből a tárgyévben működésre íordítható összeg (A*0,3): 20 980 944 t.n,

03 (A2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (A2<=A1), 17 5a1- 328 
"..,

04 (A3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 34 667 618 
",.,

05 (A4) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3): t7 687 534 
",.,

06
07

08

09

(A5) A tartalékolás célja:

rossz szociális helvzetben lévő, beteq qvermekek támoqatása

10 (A6) A tartalékolás idótartama: lr l*
11 (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg: 5 035 156 "*.
L2 (B1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg: 3 953 

".",
13 (B2) rnnOl a tárgyévben működésre felhasznált összeg (B2<=B1): 3 953 

"n*
L4 (B3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg: 5 031 203 

",,,
15 (B4) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B2-83): 0 ro.int

16

L7

18

19

(B5) A tartalékolás célja:

20 (B6) A továbbtartalekolás idótartama; I*
21 (C) A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

22 (c1) Ebből a tárgyévben múködésre fordítható összeg:

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

24 (C3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
'orin]

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

26
27

28

29

(c5) A tartalékolás célja:

30 (c6) A továbbtartalékolás időtartama: !*



LOKoz-02 Közlemény
az adőző rendelkezése szerint a kedvezménvezett

részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

Kedvezményezett szervezet neve:

Gyermekmentő Támogató Alapítvány

Adószáma: EE -E-EEL 8 2 4 4 6

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
*Tárgyévnek a rendelkező éVet köVelő naptár8íá1!,f#iili#"r#?#i",á}ia'=ini./'á,."ijiál:J!rJr.l"r.be kellvenni azt aZ Összeget is,

(Az adatokat rorintban kell

31- (D) A tárgyéVet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

32 (D1) Ebból a tárgyévben működésre fordítható összeg:
33 (D2) Ebból a tárgyévben működésre felhasznált összeg (D2<=D1):

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

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

I

38 (F) A tárgyévben felhasznált te/7es összeg: 57 284102 
",",

39 (F1) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2): 17 585 28L ,",,",

40 [F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3): 39 698 821 
",",

4L (F3) A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+c4): 17 6a7 534 ,,n,

42 iFa) Már íel nem használható összeg (D4):

01, rossz szociális helyzetben lévő, beteg gyermekek támogatása, megsegítése

02, telefonszámla

03, szórólapok,reklámanyagokkészítése,postázása

04, rendezvények szervezése rossz szociális helyzetben lévő gyermekek részére

05, laboratóriumivizsgálatok,kutatásoktámogatása

06.

07.

08.

09.

10.


