
09KOZ
Kozlemeny

az adozo rendelkezese szerint a kedvezmenyezett
reszere atutalt osszeg felhasznalasarol

Ad6- es Penzugyi
Ellenorzesi Hivatal

[A szemelyi jtivedelemad6 meghatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 sz616
1996. evi CXXVI. ttirveny 6. § (3) bekezdese alapjan]

A kedvezmenyezett azonosft6 adatai
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Kizar61ag a szemelyi jtivedelemad6 meghatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasar61 sz616
1996. evi CXXVI. ttirveny 4. § (1) bekezdes a) pontja szerinti szervezetek eseteben kell kittilteni,

abban az esetben. ha a szervezet rendelkezik ktizhasznusagi fokozattal!

Kozhasznusagi fokozata: @]

Kozhasznusagi jogallast megallapft6 bfr6sagi vegzes jogerore emelkedesenek datuma:

DODO-DO-DD

___IKozlemeny jellege:
~ D

Nyomtatva: 2010.09.0614.47.37

Kedvezm€myezettszervezet ad6szama: 00000000-0-00:i
(j) Neve:,
,!:::
(j)

Magyar Goju Kai Karate Do Szovetseg0
z
0

Szekhelye: 0000 Budapest Kofarg6 u.12.
N

Szervezeti formaja: 0
Bir6sagi nyilvantartasi szama: 6.Pk.63139

N
Bfr6sagi hatarozat jogerore emelkedesenek datuma: 0@] - @] - 00
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Kepviseloje:(j) Rebicek Gerd
,
,!:::
(j) Letesfto okirat vagy jogszabaly szerinti kozcelu, kozerdeku, kozhasznu celja:0
z
0
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09KOZ-Ol Kozlemeny
az adozo rendelkezese szerint a kedvezmen

r
ezett

reszere atutaltosszeg felhasznalasaro

Kedvezmenyezett szervezet neve:

Magyar Goju Kai Karate Do Szovetseg

Adoszama: ~[!]@]~0[!I~]0- ~- @]~

Az atutaltosszeg targyevi*felhasznalasara vonatkozo adatok
*Targyevnek a rendelkezo evet koveto naptari evet kell tekinteni. Ugyanakkor a tablazat kitoltese soran figyelembe kell venni azt az osszeget is.

ami a rendelkezo evben mar felhasznalasra kerOlt az akkor atutalt osszegbol.
(Az adatokat forinlban kell megadni

Nyomtatva: 2010.09.0614.47.37

01. (A) A rende/kezo evben juttatott osszeg: 221 244 fodnl

02. (A1) Ebb61 a targyevben muk6desre fordithato 6sszeg (A*0,3): 66 373 fo.'nt
03 (A2) Ebb61 a targyevben muk6desre felhasznalt 6sszeg (A2<=A1): o lorint

04. (A3) Ebb61 a targyevben cel szerinti tevekenysegre felhasznalt 6sszeg: 221 244 fo.'nt

05. (A4) Ebb61 tartalekolt 6sszeg (A-A2-A3): o 'arlnt

06. (A5) A tartalekolas celja:
07.

08

09

10 (A6) A tartalekolas id6tartama: Dev
11. (B) A targyevet mege/ozo evben tarta/ekolt osszeg: forint

12 (81) Ebb61 a targyevben muk6desre fordithato 6sszeg: forint

13. (B2) Ebb61 a targyevben muk6desre felhaszna!t 6sszeg (B2<=B1): forint

14 (B3) Ebb61 a targyevben cel szerinti tevekenysegre felhasznalt 6sszeg: forint

15 (84) Ebb61 tovabb tartalekolt 6sszeg (8-82-83): forint

16 (B5) A tartalekolas celja:
17

18
19.

20. (B6) A tovabbtartalekolas id6tartama: Dev

21. (C) A targyevet mege/6zo masodik evben tarta/ekolt, targyevben felhaszna/hat6 osszeg: forint

22. (Cl) Ebb61 a targyevben mukbdesre fordithat6 6sszeg: forint

23. (C2) Ebb61 a targyevben muk6desre felhasznalt 6sszeg (C2<=C1): forint
24 (C3) Ebb61 a targyevben cel szerinti tevekenysegre felhasznalt 6sszeg: forint

25 (C4) Ebb61 tovabb tartalekolt 6sszeg (C-C2-C3): forint

26. (C5) A tartalekolas celja:
27.
28.
29

30 (C6) A tovabbtartalekolas id6tartama: Dev



09KOZ-02 Kozlemeny
az adozo rendelkezese szerint a kedvezmen

r
ezett

reszere atutalt osszeg felhasznalasaro

Kedvezmenyezett szervezet neve:

Magyar Goju Kai Karate Do Szovetseg

Az atutalt osszeg targyevi* felhasznalasara vonatkozo adatok
*Targyevnek a rendelkez6 evet kovet6 naptari evet kell tekinteni. Ugyanakkor a tablazat kitoltese soran figyelembe kell venni azt az osszeget is.

ami a rendelkez6 evben mar felhasznalasra kerUlt az akkor atutalt osszegb61.
(Az adatokatforinlban kell megadnil)

Az atutalt osszeg felhasznalasanak szoveges ismertetese
(max. 800 karakrer)

01.
Budapest OPEN nemzetkozi verseny koltsegei lorvosi ugyeleti dij,bir6i dijakl

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

e-apeh_P _V .2.14.0_1.0 Nyomtatva: 2010.09.0614.47.38

31. (D) A targyevet mege/6z6 harmadik evben tarta/eko/t. targyevben fe/haszna/hato osszeg: forint
32 (Dl) Ebb61 a targyevben mukOdesre fordithato 6sszeg: forint
33 (D2) Ebb61 a targyevben muk6desre felhasznalt osszeg (D2<=Dl): forint
34. (D3) Ebb61 a targyevben cel szerinti tevekenysegre felhasznalt 6sszeg: forint
35. (D4) Ebb61 fel nem hasznalt 6sszeg (D-D2-D3): forint

36. E A targyevben fe/haszna/hato teljes osszeg (A+B+C+D): 221 244 lo,;n.
37 (El) Ebb61 a targyevben muk6desre fordithato teljes osszeg (Al+B1+C1+Dl): 66 373 fo';n'

38. (F) A targyevben fe/haszna/t teljes osszeg: 221 244 fo,;n,

39. (Fl) A targyevben muk6desre felhasznalt teljes osszeg (A2+B2+C2+D2): o forinl

40. (F2) A targyevben cel szerinti tevekenysegre felhasznalt teljes 6sszeg (A3+B3+C3+D3): 221 244 fo,;n,

41 (F3) A tartalekolt teljes osszeg (A4+B4+C4): o 'orint

42. (F4) Mar fel nem hasznalhato osszeg (D4): forint


