
L5Koz
Közlemény

az adőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg íelhasználásáról

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

A kedvezményezett azonosító adatai

Tl Kedvezményezett szervezet adószáma, EEEEEEEE _ E _ Ersl
S I trteve;

.F
8l Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

SzékhelYe: EEpE Debrecen,Cívis u.S.sz,3.e. t28.a.

Szervezetiformája: P
Bírósági nyilvántartási száma: 09_o1_oo01255

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE -EE -EE
fr| Képviselője: Zsupos Sándor
,FaozoN

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01, családtámogatás

02, nevelés,oktatás,képességfeilesztés,ismeretteriesztés

03, rehabi l itációs foglalkoztatás

04, ismeretteriesztő,oktató és marketing tevékenységek végzése,támogatása

I Közhasznúsáqi ioqállast meqállapító bíróságivégzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
6' I re n d e l kezi k kö"zÍr aÉzn úsági Í"okoz'attal :

q
l-aozoN

EEEE-EE-EE

Nyomtatlra: 2oL7 .05.?5 fi l. 15.31

temény a Ltukéniás ü1 ermekekér
Közbasznú Álapitvánv --2 ./

4032 Debrecen, Cívis u. _§. WZS,4^
o,_, ,_.A!ór.rh; 18557071-1-09 . 

7*tuosag végzés száma: Apk. 61 255llggglo

Ny,v.:5.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!



15Koz_01 Közlemény
az adőz6 rendelkezése szerint a kedvezmén

részére átutalt összeg felhasználásáró rezefi

Kedvezményezett szervezet neve :

Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapífuány
Adószáma: _E-EE1 8 5 5 7 0 7 L

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkezö évet követő naptári évet kell tekinteli (2016)..Uwanq|kor a táblazat kitöltése során figyelembe kell venni

azt a2 összeget is, ami a rendelkezó évben (2015) már felhasznáásra került az akkor átutalt ósszegből.

(Az adatdct íorintbd keil megadni.)

01. A A rendelkező évben (2015-ben) köztartozásra visszatartott összeg: Lz2a6

02, A1 A rendelkezó évben (2015-ben) kiutalt összeg: 2?8La23L
03. A2 A kiutalt összegből atárgyévben felhasznált összeg:

04. A3 Cél szerinti tevékenységre: 16 555 583

05. A4 Múködésre: 4LL6a44

06. A5 Reklám és marketing célra: 2t46 604
foíi

07: A6 Ebből tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 0

08. A7 A tartalékolás célja:

09.

10.

t7. A8 A tartalékolás időtartama: !a"
72. B A tárgyéVet megelőzó éVben tanalékolt öSszeg (14KoZ A5):

€

13. B]. EbbőI a tárgyévben felhasznált összeg

1-4. B2 Cél szerinti tevékenységre:

15 B3 Működésre:

16. B4 Reklám és marketing célra:
ffi

t7. B5 Ebből fel nem használt, visszaíizetendő összeg (B-BZ-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

78. C A kiutalt és a tartalékolt összegbőltárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7): 228LazsL
íoíinl

19 C1 A targyévben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg (A3+B2): 16 555 583

2a. C2 A tárgyévben működésre

2L, C3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 5 704 558

22. C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3): 4LL6o41. bínl

23, C5 A tárgyévben reklám és marketing célra

24, c6 íordítható összeg (C*0,1, de max, 10 millió Ft): 2zaLa23

25. Lt ténylegesen felhasznált összeg (AS+B4): 2L46 604
fod

26, c8 AzSzt. törvényben meghatározott összeqhatárt meghaladóan működésre íelhasznált,
visszafi zeteníO cisszefl 1c+-cs; : 0

27. c9 Az Szí. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált, vísszafizetendő összeg (C7-C6): 0

28- 1|
Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
NAV 10032000-06056353 számú számíára kell megfizetni (103-as adónem) 0

Ny.v.:5.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! r{emény a Leutréyl_'G.{*:^ 2017.05.2513.
Közhasznú AXapítvány

4032 Debrecen, Cívis u. 5. il/28.
Adószim: 1 855707 1-1-09

Bírósági végzés sz;fum: Apk. 6I ?55ll999l9
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KözleményL5Koz,oz az adő7ő 
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Kedvezményezett szervezet neve:

Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
ndószáma: P _E-EE8 5 5 7 0 7 1,

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges lbmerfetése az egyes
fe l h as? n ál ási cé l o k össze g sze r Ű m e gj e l ö l é s éve l

(M.72Úoküaaer)

01, Neve!ésésoktatás,képeségfejlesáésnismeretteriesfiés

02, Gyerm.-OnkCentr.műszer,berendezés beszerzéstámogatás

03, Pénzbeli (szociális) segély nyriitás

04, §zociáIis tevékenység,családsegítés

05, Kótházpedagógustámogatás

06, Gyermekonkológiai osztályon dolgozópszichológusfoglalkoztatáT

07, Rákos gyermekek csonwető transzplantációia utáni otthoni steril kör.bizt.seg.

08,

09.

10.

LL.

t2.

13.

Ny,v.:5,0 A nyomtahrány papír alapon nem küldhető be! Nyomtahra: 2gL7.95.25 13.15.31

demény a Lculrémiás Gyermekckér
Közhasznú Alapítvány

4032 Debrecen, Civis u. 5. [í28.
Ádószám: 1 855707 1 -1-09

Bíó*ígi végzés sáma: Apk. 61 255ll999l§
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