
az adózóren d e! kez5e' g:fi l{ a xeovezménvezett
részére átutalt összeg felhaszná!ásáróí 

_-- --

Kedvezményezett szervezet neve :

Gézengúz Alapítvány

Adószáma: EEEEEEEE -E -EE
Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok

* Tárgyévnek a rendelkező éVet köVető naptári évet kell tekinteni.. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során fiqyelembe kell venniazt az összeget is, ami a rendelkező évben már íelhaó2nálásra t<erult ai át<tói ál"talt 
"s;';dből.''

(Az adatokal foíintban kell megadni')

(A) A évbe n (20 1- 1 -be n) j uttatott osszág;
(A1) Ebbőla összeg:
(A a tárgyévben cél szerinti teveteny@
(A3) Ebből tartalékolt összeg tn-nt-nzl

A5) A tartalékolás időtartama:
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(B) A tárgyévet megelőző évben iartatékott összeg:
(B1) Ebből atárgyévben ml:lt<oo

L4

L7

4) A célja:

) reKotas nama:
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n
(C) Atárgyévetmegerc
(c1) Ebből atárgyévben mú@
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(c2) Ebből atárgyévben cél szeri
(C3) Ebből tovább tartalékolt összeg (Ócrc4:
(c4) ntartatétolás

27 (c5) A továbbtartalékolás időtartama: !u'
28

n
(D) AtárgyéVetmegelőző r.rh
(D1) Ebből atárgyévben működésre téttrffi

30 (D2) Ebből atárgyévben c

"r1
(D3) Ebből fel nem használt osizeg (D-D1-D2}
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LLKOZ-02 az ad őzó re n d e l k e z 5sá !"# Í l{ a ke d ve z m é n ve z ett
részére átutalt összeg felhasználásáróÍ

Kedvezményezett szervezet neve :

Gézengúz Alapítvány

Adószáma: -E-EEL I 6 5 0 8 2 3

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
- Tárgyévnek a rendelkező éVet kÖVető naptári éVet kell tekinteni. UgyanakkoÍ a táblázat kitöltése során Íioyelembe kell venni

azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhaiználásra kerÜlt az akkor átutalt össze-1iből.

(Az adatokat ÍoÍintban kell

32 E A tárgyévben Íelhasználható teljes összeg (A+B+C+D):
9 796 318

33 (E1) Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (F*0,5): 4 898 159
34 (F) A tárgyéVben felhasznált teljes összeg (FL+F2): I 796 318
35 (F1) A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (AJ-+B]-+c1+p1;; 2 661 305
36 (F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (^2+B2+C2+D4'. 7 135 013 ,".,",
37 (F3) A tartalékolt teljes összeg (A3+B3+c3)

0 to,,n,

38 (Fa) Már fel nem használható összeg (D3):
I

Az átutalt összeg felhasználásának szöVeges ismertetése
(nu. 7200 karakter)

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért a csecsemők és a Magyarországon

születő koraszülöttek teljes körű intervenciós ellátását

pedagógiai és szociális integrációját biztosítja, az

rendszerrel szorosan együttmüködve.

országosan 2o1L évben 2 242 24 332 esetben jutott hozzá az

Ebben a munkában nagy segítséget nyújtanak az L%-os felajánlások.

A20tL évben nyújtott támogatást a szakellátások biztosítására használta

fel az Alapítvány.

hálával köszönjük meg ezúton is azt a 9 796 318 Ft felajánlást,

azadőzók2011 évben nyújtottak a
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