14KOZ
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 1 8 2 3 6

Daganatos. hu Alapítvány
Székhelye:

1 0 5 2

Budapest Váci utca 16/A

2

Bírósági nyilvántartási száma:

01-01-0009538

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

4 1

Neve:

Szervezeti formája:

AZONOSÍTÁS (B)

1

Képviselője:

2 0 0 5

0 6

0 2

Bornemissza Tamás

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
01.

Műtéti beavatkozásra szoruló gyermekek támogatása, segítsége az egészségi állapo

02.

tuknak megfelelő és nélkülözhetetlen orvosi-kórházi kezelés igénybevételének

03.

lehetőségében;kórházak újszülött-és gyermekosztályai,szülőszobák műszerezett

04.

ségének korszerűsítése;fogyatékos gyermekek rehabilitációs ellátásának segítése.

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

2 0 0 5

0 6

0 2

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.31 14.18.38

14KOZ-01

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Daganatos. hu Alapítvány
Adószáma:

1 8 1 1 8 2 3 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 (2014-ben) juttatott összeg:

0

forint

02. (A1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
03. (A2)

Cél szerinti tevékenységre:

forint

04. (A3)

Működésre:

forint

05. (A4)

Reklám és marketing célra:

06. (A5) Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3-A4):

forint

0

forint

07. (A6) A tartalékolás célja:
08.
09
10. (A7) A tartalékolás időtartama:

év

11. (B) A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (13KOZ A5):

0forintforint

12. (B1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
13. (B2)
Cél szerinti tevékenységre:

forintforint

14. (B3)

forintforint

Működésre:

15. (B4)

Reklám és marketing célra:
16. (B5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4):
17. (C) A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt összeg (13KOZ B5):

forint

0

forint

36 039 588

forint

28 038 894

forint

4 400 694

forint

3 600 000

forint

0

forint

18. (C1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
19. (C2)

Cél szerinti tevékenységre:

20. (C3)

Működésre:

21. (C4)

Reklám és marketing célra:
22. (C5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (C-C2-C3-C4):
23. (D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt összeg (13KOZ C5):

0 forint
forint

24. (D1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
25. (D2)

Cél szerinti tevékenységre:

forint
forint

26. (D3)

Működésre:

forint
forint

27. (D4)

Reklám és marketing célra:

forint

28. (D5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (D-D2-D3-D4):

0

29. (E) A tárgyévet megelőző negyedik évben tartalékolt összeg (13KOZ D5):

0 forint
forint

forint

30. (E1) Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
31. (E2)

Cél szerinti tevékenységre:

forint
forint

32. (E3)

Működésre:

forint
forint

33. (E4)

Reklám és marketing célra:

34. (E5) Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (E-E2-E3-E4):
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

forint

0

forint

Nyomtatva: 2016.05.31 14.18.38

14KOZ-02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Daganatos. hu Alapítvány
Adószáma:

1 8 1 1 8 2 3 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.)

35. (F) A 2008. évet megelőzően kiutalt, és tartalékolt valamennyi összeg:

forint
forint

36. (F1) Ebből 2014. december 31-ig fel nem használt, tartalékolt összeg:

forint

37. (F2) Az F1 összegből tárgyévben felhasznált összeg
38. (F3)

Cél szerinti tevékenységre:

39. (F4)

Működésre:

40. (F5)

Reklám és marketing célra:

forint
forint
forint

41. (F6) Fel nem használt, visszafizetendő összeg (F1-F3-F4-F5):

forint

42. (G) A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D+E+F1):

36 039 588

forint

43. (G1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg:

9 009 897

forint

44. (G2) Ebből a tárgyévben reklám és marketing célra fordítható teljes összeg:

3 603 959

forint

45. (H) A tárgyévben felhasznált teljes összeg (H1+H2+H3):

36 039 588

forint

46. (H1) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2+E2+F3):

28 038 894

forint

47. (H2) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3+E3+F4):

4 400 694

forint

48. (H3) A tárgyévben reklám és marketing célra felhasznált teljes összeg (A4+B4+C4+D4+E4+F5):

3 600 000

forint

49. (H4) A tartalékolt teljes összeg (A5):

0 forint
forint

50. (H5) Már fel nem használható, visszafizetendő összeg (B5+C5+D5+E5+F6, de min. 5000 Ft ):

forint

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
felhasználási célok összegszerű megjelölésével
(max. 1200 karakter)

01.

Az Alapítvány az SZJA 1% összegéből célszerinti felhasználás (28.038.894.- Ft):

02.

-A daganatos, leukémiás gyermekek részére épülő rehabház építésének folytatása

03.

-A daganatos betegségek kialakulásának megelőzésére irányuló prevenciós

04.

programok finanszírozása

05.

Az Alapítvány az SZJA 1% összegéből működési költségeit a jogszabálynak

06.

megfelelően az alábbi költségekre fordította (4.400.694.- Ft):

07.

- személy juttatások

08.

-posta-internet alapköltség

09.

Az Alapítvány a hirdetési költségeire mindösszesen 3.600.000.- Ft-ot fordított.

10.
11.

KÖSZÖNJÜK FELAJÁNLÁSUKAT

12.
13.
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.31 14.18.38

