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Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

LgKOZ
Ktizleménv

az adőző rendelkezése szerinĺ a kedvezmén
részére átutalt összeg fel haszn âlâsârő ľezett

[A személyi jcivedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti Íelhasználásáról szóló
1996. évi cXXVl' ttjrvény (szf. töÍVény) 6/c. s (]_) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatąi
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Kedvezményezettszervezetadószáma EEEEEEE ET
Neve:

Peter Cerny Alapítvánv

Székhelye: rE Budapest Bókay János utca 53.

9 L

L 3

a
.FaozoN

2Szervezeti formája:

Bíróságinyilvántartásiszáma: Mt'

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
Képviselője: Keresztes György

Alapcél szerinti kozhasznú tevékenysége:

01'Annak az anyagi, technikai és személyl bázisnak a megteremtése, amely biztosítja
02'a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentését-szállítását, intenzív
03'ellátását, valamint a gyermekek intenzív kezelését követő teljes kĺirű gondozási,
0a' ľehabilitációs feladatokat.
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jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papíľ aIapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 202L.O5.L9 L7 .44.38



L9KOZ-oL Közleménv
az adóz6 rend el kezése szerl nÍ a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

L I 0 1, 0 2 I 9

Kedvezményezett szervezet neve:

Peter Cerny AIapítvány

LAdószáma: -EE
Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására Vonatkozó adatok

* TárgyéVnek a rendelkező évet követő naptári éVet kell tekinteni (2o?0)..'Ugyanakkor a táblázat kitÖltése során figyelembe kell venni
azl az osszegeĺis, amĺ a rehdelkező évben (2019) már firlhaýnálasra került az akkor átutalt osszegből.

(Az adatokat Íorlntbď kell

0
íor|n!

L A A rendelkező évben (201-9-ben) köztartozásra visszatartott osszeg

51,9L7 753 ,.,,",2 A1_ A rendelkező évben (2019-ben) kiutalt összeg:

3. A2 A kiutalt ,összegből a tárgyévben felhasznáIt osszeg:

39 025 318
íoilnr

4. A3 Cél szerinti tevékenységľe:

L2792 435
íorln5. A4 Működésre

íodn
A5 Reklám és marketing célra:6.

0
íorln

A6 Ebből a 202!' évre tartalékolt összeg (A].-A3_A4-A5)7

8 A7 A tartalékolás célja:

9

10.

0 íoiln]
B A n A6)

t2. B1 EbbőI a tárgyévben felhasznált összeg

íorIn
Cél szerinti tevékenységre:1_3 82

Íoín
Műkodésre:L4. B3

íoiln|
15. B4 Reklám és marketing célra:

B5 Ebből fel nem használt, visszaÍizetendő osszeg (B-B2-B3-B4, de min. 5'000'_ Ft):16.

51,8L7 753 ,o,,n,
R xlutalt és a tartalékolt összegből tárgyéVben felhasznált összeg (c]-+c4+C7)77 C

39 025 318
íoíin]18. cL A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált osszeg (A3+82)

19. C2 Atárgyévben működésre

L2954 438c3 fordítható összeg (c*0,25, de max. 25 millió Ft):20.

L2792 435c4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):27.

c5 Atárgyévben reklám és marketing célra22

5 L81 77523. c6 fordítható összeg (c*0'1, de max. 10 millió Ft):

24. c7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+84)

025. c8 Az Szf, törvénvben meqhatározott összeghatárt m
visszafizetendő osszeg (C4-C3):

eghaladóan műkodésre felhasznált,

026. c9 Az SzÍ' törvénvben meqhatározott összeghatárt
fel használt, vi'sszafizeténdő osszeg (C7-c6) :

meghaladóan reklám és markeÎing célra

0Visszafizetendő teljes összeg (Bs+c8+c9): ..
ŇĂří0óăżó00-06Ó56353 sz]áinú számláľâ kell me gf ĺzetni (103-as adónem)27

Ny.V.:1.o A nyomtatvány papír aIapon nem küldhető be! Nyomtatva: 202L,05.L9 L7,4.38



LgKOZ-02 azadőzórenoelłezäsŤ!"JŢfi Îľ"kedvezménvezett
ľészére átutalt tisszeg felhasznál âsárő]

Kedvezményezett szervezet neve

Peter cerny Alapítvány
Adószáma: EEEEEEEE- EEL

Az átutalt Çsşzeg felhasználásának szoveges ismertetése az egyes
fe l h asŻn álási cé l ok ossze g sze r ű m e gj e tol é séve t

(mď. 1200 karakteĄ

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papíľ alapon nem kütdhető be! Nyomtatva: 2O21,.05.L9 t7 .44.38

,\

01,

02.

A Peteľ Cerny Alapítvány Alapító okiratában megÍogalmazott célkitűzéseinekmeg-

felelően - Budapestet és köľnyező 7 megyét ellátó . koraszülött-mentési rendsze-
03 rének üzemeltetésére használta fel.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

LL.

t2.

r.3.

A mentési feladatok ellátására 39.025.318 foĺintot, míg műkiidési kö|tségekre

L2,7 92.435 f oÍintot költiittü n k.


