
20KOZ
Közleménv

az adőző ľendelkezése szerinÍ a kedvezménvezett
részére átutalt iisszeg felhaszn âiâsâróÍ

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáľól szóló
1996. évi cXXVl' tÓrvény (Szf. törvény) 6/c' 5 (1) bekezdése alapján]
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Kedvezményezettszervezetadószáma rrpEEEEp- ET
Neve:

Peteľ Cerny Alapítvány

Székhelye: rE Budapest Bókay János utca 53.
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A kedvezményezett azonosító adatal

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem kÜldhető bel Nyomtatva: 2022.04.29 16.42.28
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Kedvezményezett szervezet neve :

Peter cerny Alapítvány

0 2 I I t 4 2Adószáma:

20KOZ-0L Közleménv
az adózó rendelkezése szeľinÍ a kedvezmén

részére átutalt összeg fel használásáró yezett

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* TárgyéVnek a rendelkező évet követő naptári éVet kell tekinteni (2021). Ugyanakkor a táblázat kitöltése s.orán Íigyel-embe kell venni' 

azt az összeget is' ami a rendelkező évben (2020) már felhasználásra kertilt az akkoľ átutalt łisszegből.

(AŻ adatokat Íorintban kell megadni.)

L. A A rendelkezó évben (2020-ban) köztartozásra visszatartott összeg 5 000
Íoŕln

59 462100 fuĺn
2 A1 A rendelkező évben (2020-ban) kiutalt osszeg:

3. A2 A kiutalt összegbőI a tárgyévben felhasznáIt összeg:

43164 L404 A3 Cél szerinti tevékenységre:

A4 Működésre I 401 516
íoÍin

5

Reklám és marketing célra:
íodn

6 A5

7 896ĄĄ4Ebből a 2022' évre tartalékolt osszeg (A1-A3-A4-A5):7 A6

8. A7 A tartalékolás célja:

9.

l_0.

077. B A tárgyéVet megelőző éVben tartalékoĺt összeg (19KoZ A6):

L2. B1 EbbőI a tárgyéVben felhasznált összeg

íoĺnĺ
13. 82 Cél szerinti tevékenységľe

ĺorinl
14. B3 Működésre:

B4 Reklám és marketing célra:15

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

51 565 65677. C A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyéVben Íelhasznált összeg (c1+c4+c7)

43 t64L40
ÍoriÍ

A tárgyéVben cél szerinti tevékenységre Íelhasznált összeg (A3+82):18. c1

C2 A tárgyévben mŰködésreL9

Ĺ289Ĺ4L4
íoĺin

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

I 401 516
íořin

ténylegesen felhasznált osszeg (A4+83)2L C4

22 c5 A tárgyévben reklám és marketing célra

5 156 566
loínl

c6 Íordítható összeg (c*0,1, de max, 10 millió Ft)23

C7 ténylegesen felhasznált osszeg (A5+84):24.

025. c8 Az SzÎ' törvényben meghatározott összeghaÎárt meghaladóan műkodésre Íelhasznált,
visszafizetendő összeg (C4-C3):

026. c9 Az SzÍ. torvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált' vĺsszafizeténdő összeg (c7-C6):

0
Íoilnl

27 1t
Visszafizetendő teljes összeg (B5+c8+c9):
NAV 10032000-01B50035 számú számlára kell megÍizetni (7o3-as adónem)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtátva: 2022,04.29 L6.42.28
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részére átutalt tisszeg felhasználásáľóÍ

Kedvezményezett szervezet neve

Peteľ Ceľny Alapítvány
Adószáma: EEEEL 2 I 9 L 4 2

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papíľ alapon nem kÜldhető be! Nyo mtatva: 2022.04.29 L6.42.28
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Az átutalt Çs.şzeg fe.lhasználásának szöveges lsmerŕeťése az egyes
felhasŹnálási célok i:sszegszerí megjelötésével

(max. 1200 karaktet)
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A PeteÍ Cerny Alapítvány Alapító okiratában megfogalmazott cétkitűzéseinek meq-

felelően - Budapestet és köľnyező 7 megyét ellátó - koľaszülött-mentési

ľendszerének üzemeltetéséľe használta fel.

A mentési feladatok ellátásáľa 43.L64.I4o forintot, míg működési költségekre

8.401.516 fori ntot költöttünk.
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