
Kézhasznflségi melléklet

1. A szarvezet azonosité adatai

név: Demjén SandorAlapilvény

székhely: 1062 Budapest.V30; 01 3.

bejegyzéhatérozal széma; 5082

nyilvénlartési szém: Pk,60,7<>X/1994

képviselé nave: Dr. Valastyén Pal

2. Targyévben végzen alapcél szerlnti és kfizhaszm’l levékenységek bemutatésa

Az alapitvénycélja »kullurélis, mflvészeti emlékeink megérzése céljéb61 épllészelé alkolésokrekonslrukciéja - érva. tehelséges gyermekek
életkbr'ulményeinek javllésa. oktatésuklovébbképzésflkelbsegllése - felsboktalésiintezmények Ianuléi tanulményainak témogalasa, tantérgyi
ismereleinekelmélyltéseérdekében bszmndljak odaitélése -az egyelamekes féiskolék mflkodési feltételeinek javilasa - a szociélisan részorulék,
hatrényos helyzemek, a logyatékkal élifik tamogatésa, a nehéz helyzetben Iévifik életkbru‘lményeinek javkéséhoz/enyhitéséhez valé hozzajarulés.

3. K'c'uzhaszm] tevékenységek bemulalésa (tevékenységenkénl)

kézhasznu tevékenység Szociélisanrészorulék. hétranyoshelyzetfiek témogatésa, részorulé. (ehelséges gyermekekoktatésanak
megnavezése: tamogalésa

kfizhasznfl levékenységhez Alapszabélyban résztexezve
kapcsolédé kdzfeladan
jogszabélyhely:

a kézhasznfl1evékenység Az alapllvany kifizhasznu szolgékatésaibblbarki részesmhel
célcsoponja:

a kézhasznfl tevékenységbz’fil 1B (magénszemélyekés szarvezetek)
részesfllék 1é1széma:

a kézhasznfltevékenységYébb Kfizhasanségi jelentésben részletezve
aredményel:

4. szhasznfl levékenység érdekében felhasznéll vagyon klmulalasa
adatok aFt—ban

Felhasznélt vagyonelem megnevezése Vagyouelem érléke Felhasznélés célja
Cél szerinfl kapou tamogatas 0 raszorulbk (amogatésa
SZJA 1% felajanlésébélkapott lémogata‘s 117 részorulbk 1émogatésa
Bank kamat. érfolyam 151 részorulbk kémogatésa
Tartalék felhasznélésa 84 659 részorulbk tamogalésa
Sajél tbke felhasznélésa részorulék lémogatésa, mu’kédés

5. 061 szerinti jultatésok kimutalésa
adatok eFt—ban

Cél szerinli juflalés megnevezése 2015.12.31 2016.12.31
Adott lémogatés 92 279 81 896
Mfikédési kdl1ségek. réfordl'tésok 1 193 3 031

6. Vezetfi tisztségvlseléknek nyojtottjuttalés
adalok eFHnan

Tisz1ség 2015.12.31 2016.12.31
D 0
0 0

A. Veleté fisztségvlselfiknek nyfljtottjuttatas bsszesen: 0 0



7. Kézhaszm] Jogéllés megéllapiléséhoz sziikségesmutaték
adatok eFt-ban

Alapadatok 2015.12.31 2016.12.31
B. Eves fisszes bevétel 320 180 268
ebbél:
C. a személyi jfivedelemadémeghatarozon részének az adézo rendelkezése szerinli felhasznalasérol 106 117
szék‘) 1996. évi CXXVI. (6Nény alapjén étulall ésszeg

D. kézszolgéllatésibevétel
E. normatlv témogatés
F. az Eurépal UnIé slrukturalis alapjalbél, llletve a Kohézibs Alapbél nyfljxott xémogalés

G. Konigéll bevétel [B-(C+D+E+F)] 320 074 151
H. Osszes rélordilés (kiadas) 121 532 84 927
I. ebbbl személyi jellegfl réfordltés
J. Kézhaszm') tevékenység réfordilésai 121 532 84 927
K. Adbzou eredmény
L. A szervezel munkéjébankbzremu’kbdd kbzérdekfl finkéntes tevékenységet végzb’ szsmélyek szama
(fbben; a kbzérdekx’jfinkéntes tevékenységrélszblc') 2005. évi LXXXVIII. térvénynek megfeleiéen)

ErGforms-ellalottsag muwtél Mutatb (eljesltése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+Bz)/2>1.ooo.coo,—Ft] Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(|1+|2»A1-A2)/(H1+H2)>=D,25] Nem

Térsadalmi tamogalmlsag mmami Mutatb teljesltése

Ectv. 32. § (5) a) [(c1+cz)/(G1+Gz)>=o,02] Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Eclv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 f6]

De jén sander Alapilvény


