11KOZ
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 2 4 8 6 7 0

4 3

Neve:

CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány
Székhelye:

1 1 2 5

Szervezeti formája:

Budapest, Alsó-Svábhegyi út 11.

2

Bírósági nyilvántartási száma:

8929., lajstromszám: 60549/2003.

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

1

Képviselője:

2 0 0 3

0 8

2 5

Petri Sándor

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
01.

Olyan, életet veszélyeztető, elsősorban tumoros betegségben szenvedő 3 és 18 év

02.

közötti gyerekek egy-egy kívánságának teljesítése, akiknek családja megfelelő

03.

anyagi erőforrások hiányában nem teljesítheti ezeket a kívánságokat.

AZONOSÍTÁS (B)

04.

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

2 0 0 3

0 8

2 5

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.06.04 10.33.58

11KOZ-01

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány
Adószáma:

1 8 2 4 8 6 7 0

1

4 3

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 (2011-ben) juttatott összeg:
02. (A1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:
03. (A2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
04. (A3) Ebből tartalékolt összeg (A-A1-A2):
05. (A4)

19 238 855

forint

0

forint

0

forint

19 238 855

forint

A tartalékolás célja:

06. Az Alapítvány későbbi cél szerinti és működési költségeinek finanszírozása.
07.
08.
09. (A5)
10. (B)

A tartalékolás időtartama:

3

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg:

év

21 246 705 forint
forint

11. (B1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:
12. (B2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

5 622 070 forint
forint
15 624 635 forint
forint

13. (B3) Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B1-B2):
14. (B4)
A tartalékolás célja:

0 forint
forint

15.
16.
17.
18. (B5)
19. (C)

A továbbtartalékolás időtartama:

év

A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

20. (C1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:

751 840 forint
forint

21. (C2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
22. (C3) Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C1-C2):
23. (C4)

3 012 702 forint
forint
2 260 862 forint
forint
0 forint
forint

A tartalékolás célja:

24.
25.
26.
27. (C5)
28. (D)

A továbbtartalékolás időtartama:

év

A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:

forint
forint

29. (D1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:

forint
forint

30. (D2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

forint
forint

31. (D3) Ebből fel nem használt összeg (D-D1-D2):

forint
forint

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2013.06.04 10.33.58

11KOZ-02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány
Adószáma:

1 8 2 4 8 6 7 0

1

4 3

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.)

A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D):
32. E
33. (E1)
Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (F*0,5):

43 498 262

forint

12 129 704

forint

34. (F)

24 259 407

forint

A tárgyévben felhasznált teljes összeg (F1+F2):

35. (F1) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A1+B1+C1+D1):
36. (F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2):

6 373 910

forint

17 885 497

forint

37. (F3) A tartalékolt teljes összeg (A3+B3+C3):

19 238 855

38. (F4) Már fel nem használható összeg (D3):

forint

forint
forint

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése
(max. 1200 karakter)

01.

Az Alapítvány a 2009-ből és 2010-ből tartalékolt SZJA 1% teljes összegét

02.

felhasználta. Cél szerinti tevékenységének keretében döntően kívánság-

03.

teljesítésre és kis részben önkéntes képzések lebonyolítására

04.

17.885.497,- Ft-ot használt fel. Működési költségeire 6.373.910,- Ft-ot

05.

fordított. A 2011. évben kiutalt SZJA 1% teljes összegét későbbi cél szerinti

06.

és működési költségeire tartalékolja.

07.

A Csodalámpa Alapítvány eredményeiről bővebben honlapunkon,

08.

a www.csodalampa.hu oldalon olvashat.

09.

Köszönjük, hogy adója 1%-ával Alapítványunkat támogatta!

10.

Tisztelettel: a Kuratórium

11.
12.
13.
14.
15.
Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.0
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