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A kettős könywitelt vezető_egyéb szefrI_ez,et eg_yszerűsített 

I

éves bószámotója és kö-ihasznúsági melléklet l px_uz

2018. év

A szeívezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi
ldószak teriedelme: eoész év ffi töredék év f] EEEE-ffi-EE ffi-ffi-EE

időszak kezdete idószak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági metléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a szervezet

b. Joga személy szeívezeti egység (származtatott jogi személy)
E
!

Ny.v.:1.3 A nyomtatváry papír alapon nem küldhető be!
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szervezet neve:

Alapítvály

Szervezet székheIye:

lrányítószám, Em
közterület neve:

Házszám,.

9e:

Ajtó

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

lrányítószám, f]m
közterület neve:

Házszám:

K

Nyilvántartási szám:
(Jqi szeflÉly szeruezeti egység e*téüP-n: "Nlyaszenreze()

Beiegyzó határozat száma:
(Jogi szeméu szeNezeti qység esetében:
Jogi személlyé nyilvánltó hatfuozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti e9ysé9 adószáma:

m m FFI orftn / [r|dolz] /EE

ffiEffiffi-E-m
Szervezet t Jogi személy szervezeti egység
képvisel6iének neve: Anna

Képviseló aláírása:

KeItezés:

EEEE-EE-ffi

K

Jogi személy szervezetI egység neve:

& ,t.\ \av,.-
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szeríezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_42

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Holló Al

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.20 09.11.01

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer fointban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör (AKTívÁK)

A, Befektetetteszközök 88:l 753

l. lmmateriáis javak

ll. Targyi eszközök 8&l 753

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 568 2 366

l. készletek ?3

ll. követelések 65 4o2

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 503 1 941

c. Aktívidőbelielhatárolások 27

eszrözöx összEsEN L478 3 119

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 546 2327

l. lnduló tőke/jegrzett tóke 100 100

ll. Tőkeváltozás/eredmény 879 ffi
lll. Lekötött tartalék

v. Értékelésitaítalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) 4íl3 L781,

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Köte]ezettségek 932 792

l. Hátíasoíolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 932 792

G. passzívidóbelielhatárolások

POnRÁSOX ÖSSZESEN L478 3 119
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A kettős könywitelt vezető egyéb szeruezet egyszefiísített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Holló Alapíwány

Nyomtatva: 2019.05.20 09.11.01

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer íorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előzó év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év elöző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helFsbítése

táIgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 5 2314 C 23L4
2. Ahivált saját teliesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek u 1 19o w 1 190

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások w 803 644 803

ebből:adományok w 803 w 803

4. Pénzügyiműveletek
bevételei 0 0 0 0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 649 3 sl4 649 3 5(M

ebMl: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráíordítások 888 1 388 888 1 388

6. Személyi iellegű ráfordítások L4 2o4 L4 204

ebből: vezetó tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás L7 131 L7 ill1
8, Egyéb ráforditasok 1fil 163

9. Pénzüovi múveletek
ráíordításái

B, Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) toa2 L723 lo82 1.723

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai

C. Aclózas előtti eredmény
(A-B) -4:ill L78l. -,liB L78L

10. Adófizetési kötelezetség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 433 L78t 43:l 1,78L

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezeríorintban.)

Alaptevékenység Vál lalkozasi tevékenység összesen

előző év elöző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tfugyév

Táiékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

ebből:
- normatív támogatas

B. HeM önkormányzati
költségvetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

l,

származó támogatás

E. A szemé]vi iövedelemadó
meohatározón' részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szótó 1996, évi
CXXV|.törvény alapján átutalt
összeg

F. Közszolgátatási bevétel

G. Adományok w 803 w 803

Holló Alapíwány

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszNa. ! lgen B Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.20 09.11.01



A kettős könyrrvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

1. Szeruezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet

Hol

1.2 Székhely: szervezet
lrányíószám, Em
közterület neve: közterület

Házszám:

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányíószám, mm Tebpülés:

közterület neve:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet')

1.5 Szervezet l Jogi személy szeívezeti egység adószáma:

EEM,m
m-m- 0l0 l0l8 l7l3 l 1

EEffi]EFm-E-ffi
1.6 Szeívezet í Jogi személy szervezeti egység
képviseI6jének neVe: Anna

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhaszntl tevékenységek bemutatása

Holló Alapíwálly a 2018-as évDen a Három Hotló Kávéház (kávéhrár és ntüvészeti elöadóhely)
rrjainak alakításáDan vett részt Kápcsolatot ápolt nrúvészekkel és müvészeti csoPonosuIásokkal.
kézdeményezésre író_író és író-olvasó talákozókar, filmvetítéseket szeruezett Beíogadott könyr- és

apszámbemutilókat, koltói estel(et, iázuköltészeti sorozatot fillrlbémutalól€t és íesztiválok progíemiait
(önyrkiadás; Az Alapíwány és az ELTE BTK oktatói közósségi tánrogatássa.l ünnepi kötetkénr irodaltrti

ógiát készített elö (Ha a költészet kávéház voltla,,, Kalligran Budapest, 2018J, szerkesztett meg és
tttiltt száe íöt érintö közösségi_rrlüvészeti esentáry karéteil] belúl adtá át az Ünnepelmek

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsoIódó közfeIadat, iogszabályhely:

3.3 Közhasznrl tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységM! részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtaüány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.20 09.11.01
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A kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_42

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú iogállás megállapításához sz0kséges mutatók (Adatd< ezer íonntban.)

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 649 3 5o4

ebből:

G. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőző rendálíezése szerinti felhásznáásáról szó!ó
1996. évi cxxvl- törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatása bevétel

E. Normaűv támogatás

F. Az Euróoai Unió stíukturális alaoiaiból. iltetve
a Kohézió§ Alapból nyújton támogátás

G. Korrigát bevétel [B-(C+D+E+F)] 649 3 5(X

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 o82 l723
l. Ebbó! személyi jellegíI áfordítás L4 2u

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. Adózott eredmény 4xl L78l;

érdekü önkéntes

E rőfo r r ás e l l átotts ág m utató i Mutaó íerresítése

lgen Nem

EcN. 32. § G) a) [(Bl+B2y2 > 7.aoo.o00, - Ft] tr !
Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=o] a !
Ectv. 32. § (4) c) [(l1+l2-Al-A2Y(H7+H2)>=0,25] ! tr

Társadalmi tarnogatottság m utatói Mutató íeresítése

Ectv, 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! E
EcN. 32. § (5) b) [(Jl+J2|(Hl+H2)>=g,51 D tr
EcN. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] l tr

Holló Al

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.20 09,11.01
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