10KOZ
Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról
[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése alapján]

Nemzeti Adóés Vámhivatal

AZONOSÍTÁS (A-1)

A kedvezményezett azonosító adatai
Kedvezményezett szervezet adószáma:

1 9 0 1 0 2 8 9

Peter Cerny Alapítvány
Székhelye:

1 0 8 3

Budapest Bókay János utca 53.

2

Bírósági nyilvántartási száma:

441

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

4 2

Neve:

Szervezeti formája:

AZONOSÍTÁS (B)

1

Képviselője:

1 9 9 0

0 7

2 3

dr. Fekete Farkas Pál

Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja:
01.

Annak az anyagi, technikai és személyi 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 körű gondozási,

04.

rehabilitációs feladatokat.
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,
abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik közhasznúsági fokozattal!

Közhasznúsági fokozata:

2

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma:

1 9 9 8

1 2

1 7

(C)

Az adóhatóság által hibásnak minősített közlemény vonalkódja:
Közlemény jellege:

Kitöltő verzió:2.31.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2011.11.02 12.50.30

10KOZ-01

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Peter Cerny Alapítvány
Adószáma:

1 9 0 1 0 2 8 9

1

4 2

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)
02. (A1)

A rendelkező évben juttatott összeg:
Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg (A*0,3):

77 870 086

forint

23 361 026

forint

03. (A2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (A2<=A1):
04. (A3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

3 488 631

forint

10 646 727

forint

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

63 734 728

forint

06. (A5)
A tartalékolás célja:
07. A Peter Cerny Alapítvány Koraszülött Mentőszolgálatának több éves működőképessé08. gének biztosítása, valamint az alapító okiratban meghatározott célok megvalósí09. tása.
10. (A6)
11. (B)
12. (B1)

A tartalékolás időtartama:

3

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg:

54 895 081 forint
forint

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

23 426 927 forint
forint

13. (B2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (B2<=B1):
14. (B3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

16 100 342 forint
forint
38 794 739 forint
forint

15. (B4) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B2-B3):
16. (B5)
17.
18.
19.

A tartalékolás célja:

20. (B6)

A továbbtartalékolás időtartama:

21. (C)
22. (C1)

23. (C2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (C2<=C1):
24. (C3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
25. (C4) Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C2-C3):
26. (C5)
27.

0 forint
forint

év

A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:
Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

év

forint
forint
forint
forint
forint
forint
forint
forint
forint
forint

A tartalékolás célja:

28.
29.
30. (C6)

A továbbtartalékolás időtartama:

Kitöltő verzió:2.31.0 Nyomtatvány verzió:1.0

év

Nyomtatva: 2011.11.02 12.50.31

10KOZ-02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Peter Cerny Alapítvány
Adószáma:

1 9 0 1 0 2 8 9

1

4 2

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.)

31. (D)
32. (D1)

A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

forint
forint

Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:

forint
forint

33. (D2) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (D2<=D1):
34. (D3) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

forint
forint
forint
forint

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

forint
forint

A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D):
36. E
37. (E1)
Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (A1+B1+C1+D1):
38. (F)

A tárgyévben felhasznált teljes összeg:

132 765 167

forint

46 787 953

forint

69 030 439

forint

39. (F1) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2):
40. (F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3):

19 588 973

forint

49 441 466

forint

41. (F3) A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+C4):

63 734 728

forint

42. (F4) Már fel nem használható összeg (D4):

forint
forint

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése
01.

A felajánlott összeget a Peter Cerny Alapítvány Alapító Okiratában megfogalma-

02.

zott célkitűzéseinek megfelelően - a közel fél Magyarországot ellátó - kora-

03.

szülöttmentési rendszerének üzemeltetésére használta fel.

(max. 800 karakter)

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Kitöltő verzió:2.31.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2011.11.02 12.50.31

