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Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01.Az egészség megórzésével, a betegség megelőzésével kapcsolatos programok szeruez

02, Együtt*űködés egészségügyi intézményekkel, önkormányzatokkal

03, Rákmeg előző konferenciák , képzések szervezése,Iebonyolítása

04.

| rcozhasznúsági iogállást megállapító bírósáqi végzés jogerőre emelkedésének dátuma ha a szervezet
Ol rendelkezik kÖ'zha'sznúsági Ókozattal:
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t8KoZ_01 Közlemény
azadóző rendeIkezése szerint a kedvezmén

részére átutalt összeg felhasznáásáró
yezett

Az átutalt összeg tárgyévi* feIhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező éVet követő naptári évet kell tekinleni (2019), Ugyanakkoí a tábliázatkitöltése soíán figyelembe kell venni-- azl az összeg€t is, ami a rendelkezó evben (2018) már felhasznáásra került az akkor átutalt összegből.

(A2 adatokat 
'omtban 

kell

1. A A rendelkező évben (2018-ban) köztartozásra visszatartott összeg: 0

2. A1 A rendelkező évben (20J.8,ban) kiutalt összeg: 3 610 749

3. M A kiutalt összegbőI a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 2709 062

5. A4 Működésre: 901 687

6. A5 Reklám és marketing célra;

7, A6 Ebből a 2O2O. éwe taítalékolt összeg (A1-A3-M-A5): 0

ö. A7 A tartalékolás célja:

9.

10.

L7, B A targyévet megelőző évben tartalékolt összeg (17KOZ 46):
0

L2. B1 Ebből a tárgyévben felhasznáh összeg

13. B2 Cél szerinti tevékenységre:

t4 B3 Működésre:

l5. 84 Reklám és marketing célra:

lo. B5 Ebből íel nem hasznát, visszafjzetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

77, C A kiutalt és a tartalékolt összegből tágyévben felhasznát összeg (cl+c4+C7): 3 610 749

18, c1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 2709 062

19 C2 A tárgyévben működésre

2a. c3 fordítható összeg (c*0,25, de max. 25 millió Ft): 902 687

2I C4 ténylegesen felhasznáh összeg (A4+B3), 901 687

22 c5 A, tárgyévben reklám és marketing céka

23 c6 fordítható összeg (C*0,1,, de max. 10 millió Ft): 361 075

24, C7 ténylegesen fe{használt összeg (A5+B4):

25. c8 Aa szt, törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált,
visszafizetendő összeg (C4-C3): 0

26, C9 Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra
felhasznált, visszafizetendó összeg (C7-C6): 0

27,
Visszaíizetendő telies összeg (Bs+c8+C9):
NAV 1003200G06056353 számú számlára kell meqfizetni (103-as adónem) 0

Kedvezményezett szervezet neve:
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LBKoz-a? Közlemény
az adőző rendelkezése szerin-t a kedvezmén

részére átutalt összeg felhaszná!ásáró ,fezen

Az átutalt összeq felhasználásának szöveqes ,srneríeíése az eqves
felhasZnál ási célok összegsze Ú megjelölésével
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Országos szűrőkamionos rendezvénysorozat

Adományként kapott Báes csepp támogatás daganatos betegek, betegklubok részére

Szemléletformáó tematikus máliaponá
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