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Íelhaszná|ásároI szÓ|ó

Kedvezményezett szervezet adÓszáma' EErrrrEE - r - rr
Neve:

Gyo gys zer észeti Do l g o zők Szakszervezete a M u n kan é l kti I i e kért Al apítv ány

Székhe|ye: Errr Budapest, Nádor u,32.

Szervezeti formája: [2|ll

BírÓsági nyi|vántartási száma: L4L4.,lajstromszám: 65415.

BírÓsági határozat jogeróre eme|kedésének dátuma: rrrr - EE - rr
Képviselóje: WeszeIovszky Zo|tánné

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

01. A Gyogyszerészeti Dolgozók Szakszervezete munkané|klilivé vált tagjainak

02.támogatása.

03.

04.

A kedvezményezett azonosítÓ adatai

Kizáro|ag a személyi jÖvedeIemadÓ meghatározott részének az adőzó rendeIkezése szerinti fe|haszná|ásárÓl szÓ|Ó
1996. évi cXXVl' torvény 4. s (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében ke|| kito|teni,

abban az esetben, ha a szervezet rende|kezik kozhasznusági fokozatta|!

Kozhasznriságifokozata: r
Kozhasznusági jogállást megállapítÓ bírÓsági végzés jogeróre eme|kedésének dátuma:

Errr-rr-rE



I oaroz.or azadőző,"na"lt",5jT|?li,l{"n"ou",.ényezett
I részére átutalt összeg fe|haszná|ásáróÍ 

|

rl
Kedvezményezett szervezet neve:

GyÓ gys zer észeti D o l g o zók Szaksze rvezete a M u n kan é l kti l i e ké rt Al ap ítv ány

Adoszáma: EEEEEEEE -E -Er
,

l nz átuta|t tisszeg tárgyévi* fe|haszná|ására vonatkozÓ adatok 
I

l 
*TárgyéVnek a rende|kezó éVet k vető naptári évet kel| tekinteni' t.Jgyanakkor a táblázat kit ltése során Íigye|embe ke|| venni azt az sszeget is' II amj a rende|kezó évben már Íe|haszná|ásra ker |t az akkol átuta|t sszegból' I

l (Á, adatokal loÍi.ban |e|l megadniD

01 (A) A rendelkezó évben juttatott osszeg: 17 063 ,o,,n,

02 (A1) Ebbó| a tárgyévben m kodésre fordíthatÓ osszeg (A*0,3): 511.9 í.,i".

03 (^2) Ebbó| a tárgyévben m kodésre Íe|haszná|t osszeg (A2<=A1.). 0 to.in,

o4 (A3) Ebbó| a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|haszná|t osszeg: 17 063 ,,,,.,

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

06
07

OB

09

(As) A tarta|éko|ás cé|ja:

10 (A6) A tarta|ékolás idótartama: n*
1-1 (B) A tárgyévet megelÓzÓ évben tartalékolÍ osszeg:

Íorint

L2 (81) Ebbó| a tárgyévben m kodésre Íordíthato osszeg: forint

13 (B2) Ebbó| a tárgyévben m kodésre fe|haszná|t osszeg (B2<=B1).
forint

Í4 (B3) Ebbó| a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|használt osszeg:
Íorint

1_5 (B4) Ebból tovább tartalékolt osszeg (B-B2-B3):
Íorint

16

L7

1-8

19

(Bs) A tartaléko|ás célja:

20 (B6) A továbbtartaléko|ás idótartama: lJ.u
21- (C) A tárgyévet megelózó második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználhato osszeg:

Íorint

22 (c1) EbbŐ| a tárgyévben m kodésre fordíthato osszeg: Íorint

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

24 (C3) Ebból a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre Íe|haszná|t osszeg:
forint

25 (c4) Ebból tovább tartalékolt osszeg (C-C2-C3):
Íor.nt

26

27

28

29

(cs) A tarta|éko|ás célja:

30 (c6) A továbbtarta|ékolás idótartama: llu"



08KOZ-02 Ktizlemény
az adóző rendelkezése szerint a kedvezménvezett

r észér e átutalt sszeg fel haszná|ásárÓ[

Kedvezményezett szervezet neve :

GyÓ gys zer észeti D o| g o zók Szakszervezete a M u n kan é l kti l i eké rt Al apífuány

Adoszáma: EEpEEEEE -E -EE
Az átuta|t iisszeg tárgyévi* Íe|használására vonatkoző adatok

rTárgyéVnek a rende|kezó évet kÖvet6 naptári évet ke|| tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kit ltése során figye|embe ke|| venni azt az sszeget is'
ami a rendelkez éVben mií fe|haszná|ásra kerii|t az akkor átutah sszegbó|.

(Az adatokat Íorintban ke||

31 (D) A tárgyévet megelózŐ harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználhato osszeg;
Íorint

32 (D1) Ebbó| a tárgyévben m kodésre fordíthato osszeg: forint

33 (D2) Ebbó| a tárgyévben mtÍkodésre fe|haszná|t osszeg (D2<=D1).
Íorint

34 (D3) Ebbó| a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre Íe|használt osszeg:
forint

35 (D4) Ebból Íe| nem haszná|t osszeg (D-D2-D3):
Íorint

17 063 -.,1
I

3B (F) A tárgyévben felhasznált teljes Összeg; 17 063 ,..,.,

39 (F1) A tárgyévben mííkodésre felhaszná|t te|jes osszeg (A2+B2+C2+D2): 0 torint

40 (F2) A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált te|jes osszeg (A3+B3+C3+D3): 17 063 ,,,,".

4L (F3) A tarta|éko|t te|jes osszeg (A4+Ba+c+): 0 torint

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

I Az átutalt,Összeg felhasználásának szÖveges ismertetése| - - (n* 8oo tuarret I

01' Az Alapítvány a 2oo7. évi SZJA Lo/ote|ajánlások tisszegét cé| szerinti

02, tevékenységéhez haszná|ta fel, 1 tó részére nyrijtott támogatást.

03. Felaján|ásaikat kciszcinjtik!

04,

05.

06.

07.

08.

09.

L0.


