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ÍeIhasználásárÓl szÓ|Ó

A kedvezményezett azonosíto adatai

Kedvezményezett szervezet adoszáma. Eprrrrrr - r - rE
Neve:

A nyao lt a|mazo A l ap ítv ány

Székhelye: EEEp Budapest, T rtik FlÓris u.228.

Szervezeti formája: p

BírÓsági nyi|vántartási száma: 3783., lajstromszám: 69961/1992,

BírÓsági határozat jogeróre emelkedésének dátuma: rrrE _ rE - rE
Képvise|óje: Haraszti tstván

Létesító okirat Vagy jogszabá|y szerinti kozcé|u, kozérdek , kozhasznu cé|ja:

01. A csa|ádi k rnyezetben krízishelyzetbe keri.i|t, gyermekeiket e|látni képes anyák

02.és gyermekeik részére meghatározott idótartamra' átmeneti jellegÍÍ szállást

03.biztosítani.

04.

Kizáró|ag a szemé|yi jovede|emadÓ meghatározott részének az adózó rendeIkezése szerinti fe|haszná|ásárÓ| szo|o
-1996' eviCXxvt. torvény4' s (1) bekezdés a) pontjaszerinti szervezetekesetében ke|| kitolteni,

abban az esetben, ha a szervezet rende|kezik kozhaszn sági Íokozatta|!

Kozhasznuságifokozata: r
Kozhasznriságijogá|lást megállapítÓ bírÓsági végzés jogeróre eme|kedésének dátuma:

rrrr-rr-Er



I Köz|eménv| 08Koz-01 az adózó renoelxezii.st.,siöiiiií a xeavezménvezett I

I részére átuta|t összeg fe|haszn á|ásátóÍ 
|t-

I

Kedvezm ényezett szervezet neve :

Anyao lta| m azo A l ap ítv ány

Adoszám". EEEEEEEE -r -EE
I

l Az átuta|t.isszeg tárgyévi* fe|haszná|ására vonatkoző adatok 
I

| 
.Tárgyévnek a rendeIkező évet kÖVetó naptári éVet ke|| tekinteni. Ugyanakkor a táb|ázat kitÖ|tése során Íigye|embe ke||Venni azt az iisszeget is, I

I ami a rende|kező éVben már íe|haszná|ásra kerÜ|t az akkor átuta]t .'sszegbó|' 
I

(A2 adálo}él íodnÓán | ||megadn.0

01 (A) A rendelkezó évben juttatott osszeg; 298 099 ,.,,",

o2 (A1) Ebbó| a tárgyévben m kodésre fordíthatÓ osszeg (A*0,3): gg 430 ,o,in,

03 (A2) Ebbó| a tárgyévben mrjkodésre Íe|haszná|t osszeg (A2<=A1)' 0 ío.in,

04 (A3) Ebbó| a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|haszná|t osszeg: 298 099 ,".,",

05 (A4) Ebbó| tarta|éko|t cisszeg (A-A2-A3): 0 rorint

06
07

08

09

(A5) A tartaléko|ás célja:

L0 (A6) A tarta|éko|ás idótartama: !*
11 (B) A tárgyévet megelŐzŐ évben tartalékolÍ osszeg:

Íorint

L2 (81) Ebbó| a tárgyévben m kodésre ÍordíthatÓ osszeg: Íorint

13 (B2) EbbŐl a tárgyévben mrjkodésre felhaszná|t osszeg (B2<=B1.).
forant

1,4 (B3) Ebból a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhaszná|t osszeg:
forint

15 (B4) EbbŐ| tovább tarta|éko|t osszeg (B-B2-B3):
forint

16

L7

18

19

(85) A tartaléko|ás cé|ja:

20 (86) A továbbtarta|éko|ás idótartama: !u"
21 (C) A tárgyévet megelŐzŐ második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználhato sszeg:

forint

22 (c1) Ebbó| a tárgyévben míÍkodésre Íordíthato osszeg: forint

23 (c2) Ebbó| a tárgyévben m kodésre Íelhaszná|t osszeg (C2<=C1). Íorint

24 (C3) Ebbó| a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhaszná|t osszeg:
Íorint

25 (c4) Ebbó| tovább tarta|ékolt osszeg (C-c2-c3):
Íorint

26

27

28

29

(c5) A tarta|ékolás cé|ja:

30 (c6) A továbbtartaléko|ás idótartama: lJ*



0BKOZ-02 K z|emény
az adóző rendelkezése szerint a kedvezménvezett

r észér e átutalt sszeg fe! hasz ná|ásár oÍ

Kedvezményezett szervezet neve:

Anyao|tal mazÓ Al apítvány

Adoszáma: pEpEEEEE -E -rE
Az átuta|t sszeg tárgyévi* ÍeIhaszná|ására vonatkoző adatok

tárgyéVnek a rende|kezó évet k vetó naptári évet ke|| tekinteni' Ugyanakkor a táb|ázat.kit hése soíán Íigyelembe ke|l venni azt az tisszeget is,
ami a rende|kezó éVben már fe|haszná|ásra ker lt az akkor átuta|t .isszegből'

(Az adatokat Íorintban ke|l

3L (D) A tárgyévet megelózŐ harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználhatő osszeg:
forint

32 (D1) Ebból a tárgyévben m kodésre Íordíthato osszeg: Íorint

33 (D2) Ebbó| a tárgyévben mrííkodésre felhaszná|t osszeg (D2<=D1).
Íorint

34 (D3) Ebbó| a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre felhaszná|t osszeg:
Íorint

35 (D4) Ebbó| fe| nem használt osszeg (D-D2-D3):
Íorint

38 (F) A tárgyévben felhasznált Íel7es osszeg; 298 099 ,",,",

39 (F1) A tárgyévben m kodésre felhaszná|t te|jes osszeg (A2+32',g2+D2)' 0 ro.int

40 (F2) A tárgyévben cé| szerinti tevékenységre felhasznált te|jes osszeg (A3+B3+C3+D3): 298 099 ,",,",

4L (F3) A tartaléko|t teljes osszeg (A4+B++c+): 0 tortnt

42 (F4) Már Íe| nem haszná|hatÓ osszeg (D4):
Íorint

I - - (nd. P"co katake1 |

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

i-0.

Az A|apítvány a 2oo7. évi SZJA Lo/o te|qánlások sszegét cél szerinti tevékenysé.

gére, az Anyaotthon m ktidési feltéte|einek biztosítására, élelmiszer beszerzésé.

re, karbantartási munkák finanszírozására, illetve anyák és gyermekeik

családjukhoz valo utaztatásának ktiltségeire fordította.

Felajánlásai kat koszonjtik szépen !


