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szervezet neve:

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány
AdósZáma: -E-EE7 8 2 3 8 6 5 7

18Koz-01 azadózóruna"lr.".5.T!?lfi llut"au".rnenuu."tt
íészéíe átutalt összeg felhasználásáróÍ

Az átutalt összeg tárgyévi* íelhasználására vonatkozó adatok
' largyevnek a rendelke7C' evet kdve(o naptall evet <ell Ieklnrcnl (2019), [Jgyanakxor a (ábla?at xiloltese során tigyelembe kell Vennl

azt aZ összeget is, ami a rendellezó évben (20t8) már felhasznalásra kelült az akkoí átutalt ósszegbóL

adalolat foíinlban kell megadni,)

1, A rendelkező éVben (2018-ban) köztartozásra Visszatartott összeg: 0

2. A1 A rendelkezó éVben (20],8-ban) kiUtalt összeg: L5 545 L27 fu|

3- A2 A kiutalt ósszegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 cél szerinti tevékenységre: 7 4L2 o75

A4 N.4úködésre; 976 544

6. A5 Reklám és maíketing célía;

7. A6 Ebből a2o2o. éVre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 7 156 508

8. A tartalékolás célja:

9. KóVetkező évre a cél szerinti feladatok ellátásának pénzügyi fedezet biztosítása

10.

11. B A tárgyéVet megelőző éVben tartalékolt összeg (17KoZ A6);
14 4o1,5M

L2. B1 Ebből a tárgyéVben íelhasznált összeg

13, 82 cél szerinti tevékenységíe: L4 4o1,5M

L4. B3 Működésre: 0

15. B4 Reklám és marketing célra:

1,6. B5 Ebból íel nem használt, Visszaíizetendő összeg (B-B2-B3-84, de min, 5,000,- Ft):

77. L A kiutalt és a tanalékolt ósszegból tárgyéVben felhasznált öSszeg (cl+c4+c7): 22790 L63 ,.,

c1 A tárgyéVben cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg (A3+82): 21 813 619

A árgyéVben működésre

20. íordítható összeg (c*0,25, de max.25 millió Ft): 5 697 Br1

2l. ténylegesen íelhasznált összeg (A4+83): 976 544

A tárgyéVben reklám és marketing célra

c6
'ordítható 

összeg (c"0,1, de max. 10 millió Ft): 2 279 oL6

c7 tényIegesen íelhasznált összeg (A5+84):

c8 Az SZí. törvényben meghatáfozott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
Visszafizetendő összeg (c4-c3): 0

26, c9 Az SZí, tdrvényben meghatározott összeghatán meghaladóan reklám és marketing célra
íeIhaslnált, vísszaíizeiándő öSVeg (c 7-c6): 0

27. ?,1( VissZaíizetendő teljes összeg (B5+c8+c9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megíizetni (103-as adónem) 0

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papí. alapon nem küldhgtó be! Nyomtatva; 2021.03,01 07.13.tl4



LilKOZ,O2 az adóz6r"na"lt"r5*Ll!il{u n"ou".rénvezett
részére átutalt összeg íelhasználásáróÍ

Kedvezményezett szervezet neve:

Magyaí Bohócok a Betegekért Alapítvány

-E-EE1 8 2 3 8 6 5 7

Az átuían összeq íelhasználásának szöveqes lsmeríetése az egyes
íe l h as2 nál ás i cé lok ös sz e g sz e Ű me gj e t ö t é séve l

01, Bohocdokitorok egészségügyi tevékenységének bohocdoktori tevékenységéhez 
'elhaszn02, Bohocdoktorok képzésének továbbképzésének finanszírozása alapcél szerint

03,

04,

05.

06.

07.

08.

09,

10.
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12.

13.
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