Kézhasznuségi melléklet
1, A szerveza‘ azonnsﬂo ada‘al
nev:

Demjén sander Alapltvény

székhely:

1022 Budapest. Eszter u. 6/b

bejegyzb hatarozal széma:

5082

nyilvénlanési sza’m:

Pk.b().798/l994

képviseliﬂ neve:

Dr. Valastyén Pal

2. Térgyévben végzett alapcél szerinli

és kazhaszm'x levékenységek bammakasa

Az alapﬂvény célja «kulturélis. mﬂvészeti emlékeink megérzése céljébél épitészeti alkmasok rekonslrukciéja - érva. tehetséges gyermekek
életkbralményeinekjavilésa.oMalasuk tovébbképzésﬂkelbsegllése ~1elséoklatasi intézmények tanulbi tanulmanyainak témogatésa. tantérgyi
ismereleinek elmélyitése érdekében bszténdljak odaitelése -az egyetemek és fbiskolék ml’ikédési felté‘eleinek javitasa - a szocnaxisan raszorulék,
hétranyos helyzelﬂ‘ek. a fogyalékkal élék tamogatésa, a nehéz helyzetben Iévbk életkérulményeinek javitéséhoz/enyhiléséhez valé hozzéjémlés.

3. Kﬁzhaslm’l levékenységek bemulalésa (tevékenységenkénl)

kbzhasznu levékenység
megnevezése:

Szociélisan részorulék, hatrényos helyzetu’ek tamogatasa, részorulé. tehelséges gyermekek oktatésénak
Iémugatésa

kézhasznu levékenységhez
kapcsolédd kézfeladal.

Alapszabélybanrészletezve

jogszabélyhely:
a kbzhaszmﬁl tevékenység
célcsoportja:

Az alapllvanykézhasznﬂ szolgallatésaibblbérki részesulhel

a kbzhasznﬂ levékenységbéi
részesulbk Iétszéma:

30 (magénszeméiyekés szervezetek)

a kbzhasan'I levékenység fébb

Kﬁzhasznuségije1emésben részletezve

eredményei:

4. Kﬁzhaszm'x tevékenység érdekében lelhasznall vagyon kimutmésa

Felhasznélt vagyonelem magnavozése

Cél szerinti kapoll Lémogalés
SZJA 1% felajénlésébélkapou (Amogalés
Bank kamat. érfolyam
Tadalék felhasznélésa

Vagyonelem érléke
50 000
11
10

98 945

Sajét take felhasznalasa

adatok eFtvban
Falhasznélas célja
részorulbk témogatésa
részorulbk tamogaxésa
részorulbk Iémogatésa
részorulbk 1amogalasa
rauorulék lémogatésa. mﬁkodés

5. Cél szerlnﬂ Junatésok klmulalasa

Adoll [Amogatés
Ml‘jkédési kéllségek, réwrdltésok

adalok eFt-ban

Cél szerlntl junalés megnevelése

2016.12.31
81 896
3 031

6. Vezetﬁ tisztségviseltsknek nyﬂjtotl lunatés

Tiszlség

A.

Vezew llsztségvlselbknek nyajlottjunatésOsszesen:

2017.12.31
139 683
9 283

adalok eFI-ban
2016.12.31

2017.12.31
0
D

0
0

0

0

7. Kiszhasznﬂjogéllés megéllapkéséhoz

szﬁkséges mulalék
Alapadatok

B. Eves iisszes bevékal
ebbbl
C. a személyi jdvedelemado meghatamzou részének a2 adézo rendelkezése szerimi felhasznélésarol
$2610 1996. évi CXXVI. téwény alapjén émtall ﬁsszeg

adalok eFt-ban

2016.12.31
267

2017.12.31
50 021

117

11

151

84 927

50 010
148 966

84 927

148 966

kézszolgéltatésibevétel
E. normativ lémogatés
F. az Eurbpai UniO strukkurélis alapjalbbl, Illetve a Kohéziés Alapbél nyﬂjﬁou 1émogatas

D.

G. Korrigélt bevétel [B~(C+D+E+F)]
Osszes réfordltés (kiadés)
ebbbl személyi jeilegﬁ réfordltés
J. Kézhaszm) (evekenység rafordllasai
H.

I

Adamtt eredmény
L. A szerveze! munkéjéban kézremﬁkédb kbzérdekﬁ énkémes levékenységst végzb személyek széma
(when; a kézérdekﬁ énkéntes tevékenységrblszblé 2005. évi LXXXVIII. ldrvénynek megfeleltﬁen)
K.

Eréforrés-ellémttség mutatél

Mutam teljesitése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+BZ)/2>1.000.000.- Fl]

lgen

Ectv. 32. § (4) b) [K1 +K2>=0]

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+|2-A1-A2)/(H1+H2)>=0.25]

Nem

Térsadalml lémogatousag mutaléi

Mutatb leljesitése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+CZ)/(G1+GZ)>=0.02]

Nem

Eclv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0.5]

Igsn

Eclv, 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 f6]

Nem

