
Nemzeti Ad6
es Varnbivatal 

15KOZ 
Kozlemeny 

az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenyezett
reszere atutalt osszeg telhasznalasaro 

[A szemelyi jtivedelemad6 rneqhatarozottreszenek az ad6z6 rendelkezese szerinti telhasznalasarol sz616 
1996. evi CXXVI. torveny (Szf. torveny) 6/C. § (1) bekezdese a1apjan] 

A kedvezmenyezett azonosfto adatai 
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kedvezmenyezett szervezet adoszama: [~][~I~I~][!][~]00 - 0 - ~10 
Neve: 

Ronald McDonald Gyermeksegely Alapltvimy 

szekhefye: [~][~]00 Budapest, soroksar! lit 30-34. 

Szervezeti torrnala: @] 
Bfr6sagi nyilvantartasi szama: 01·01·4634 

Bfr6sagi hatarozat joger6re ernelkedesenekdaturna: [!I~]~10  @]@] - [I~ 

Kepviseloje: dr Bakay Janos 

Alapcel szerinti kozhasznu tevekenyseqe: 

01. egeszsegugyi tevekenyseg 

02. 

03. 

04. 

Ktizhasznusa9i~ogallfl.st mePcallapft6 blrosaqi veqzes joger6re ernelkedesenekdaturna, ha a szervezet 
rendelkezik kbz asznusaqi okozattal: 
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Ny.v.:5.0 A nyomtatvany papfr alapon nem ki.ildheto be! Nyomtatva: 2017.05.30 15.47.40 



C 

Kozlemeny
15KOZ-Ol az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenrezett
 
reszere atutalt osszeg felhasznalasaro
 

Kedvezrnenyezett szervezet neve: 

Ronald McDonald Gyermeksegely Alapltvany 

Adoszarna: [!][!J@]~[~]~]~0 - [!J - ~10 
Az atutalt osszeg targyevi* telhasznalasara vonatkoz6 adatok 

• Targyevnek a rendelkezo evetkoveto naptari evetkell tekinteni (2016). Ugyanakkar a taolazar kitoltese saran figyelembe kellvenni 
aztaz osszeget is, amia rendelkez6 evben (2015) marfelhasznalasra kerult az akkor atutalt osszegb61. 

(Az adatokat forintban kell megadni.) 

01. A A rendelkez6 evben (201S-ben) koztartozasra visszatartott osszsq: 0 
forint 

A rendelkez6 evben (201S-ben) kiutalt osszeq: 02. Al 2606173 
forint 

A kiuta/t osszegbO/ a rargyevben fe/hasznalt osszeg:A203. 

04. A3 Cel szerinti tevekenyseqre: 2606173 
forint 

OS. A4 MGkOdesre: 
'orlnt 

Reklam es marketing celra: 06. AS 
lorint 

07. Ebb61tartalekottosszeq (AI-A3-A4-AS): A6 0 
forint 

A708. A tarta/eko/as ce/ja: 

09. 

10. 

A tartalekolas id6tartama:A811. D ev 

A tarqyevet megel6z6 evben tartalekolt osszeq (14KOZ AS): 12. B 0' 
lorlnt 

Ebb6/ a targyevben fe/haszna/t osszeg13. Bl 

14. Cel szerinti tevekenyseqre: B2 
forint 

MGkOdesre:is. B3 
forint 

B416. Reklam es marketing celra: 
forint 

Ebb61fel nem hasznalt, visszafizetend6 osszeq (B-B2-B3-B4, de min. S.OOO,- Ft):17. BS 
forint 

A kiutalt es a tartalekolt osszegb61 tarqyevben felhasznalt osszeq (Cl+C4+C7):18. 2606173 
forint 

A tarqyevben eel szerinti tevekenyseqre felhasznalt osszeq (A3+B2): 19. Cl 2606173 
forint 

20. C2 A targyevben miJkOdesre 

21. C3 fordfthat6 osszeq (C*0,2S, de max. 2S milli6 Ft): 651543 
forim 

tenyleqesen felhasznalt osszeq (A4+B3): 22. C4 
forinT 

23. A targyevben rek/am es marketing celra CS 

24. C6 fordfthat6 osszeq (C*O,l, de max. 10 milli6 Ft): 260617 
torlnl 

2S. C7 tenyleqesen felhasznalt osszeq (AS+B4): 
forint 

Az Szf. tOrve~ben rneqhatarozott osszeqhatart meghalad6an rmlkodesre felhasznalt, 26. C8 visszafizeten 0 osszeq (C4-C3): 0 
forint 

Az Szf. torvenyben rneqhatarozott osszeqhatart meghalad6an reklarn es marketing celra 27. C9 
felhasznalt, visszafizetendo osszeq (C7-C6): 0 

forint 

Visszafizetend6 teljes osszeq (B5+C8+C9): 
Cl(28. 0NAV 10032000-06056353 szamu szarnlara kell megfizetni (103-as ad6nem) 

lorint 

Ny.v.:5.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kUldheto be! Nyomtatva: 2017.05.30 15.47.40 



Kozlemeny
15KOZ-02 az ad6z6 rendelkezese szerint a kedvezmenyezett

reszere atutalt osszeq telhasznalasaro
 

Kedvezmenyezett szervezetneve: 

Ronald McDonald Gyermeksegely Alapltvany 

Adoszarna: ~~@]~~~~0- ~ - ~I~ 

Az atutalt osszeg felhasznalasanak szoveges ismettetese az egyes 
felhasznalasi ceto« osszegszeru megjelolesevel 

(max. 1200 karaktEr) 

01. Sulyosan beteg gyermekek gy6gyftasa es k6rhazi tartozkodas! feltetelenek javftas 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Ny.v.:5.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kOldheto be! Nyomtatva: 2017.05.30 15.47.40 




