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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szer:vezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_s+z

2019. év

A szen ezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi T
tdoszakterjedelme: eoészév ffi toredékévf] EEEtr-EE-EE mffi-ffi-EE

idószak kezdete idószak vége

Válassza ki, hogy a beszámo|ó (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti e9ysé9 (száímaztatott jogi személy)
E!

Nyorntatva: 2020.05.21 00.í 9.26

szervezet neve:

Holló Alapíwány
Szervezet székhelye:
lrányítószám: EffiE Település:

közterület neve: K ge:

Ajtó

Jogi személy szervezeti esys€ székhelye:
lrányítószám: ffif] Település:

közterület neve:

Házszám:.

K ge:

Ajtó

Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m_miolololTIrFIil

I oI4 o|-d /m . 
l oliloFkTl /lrl ol o[a

ffiEffitrEE-E-EE
5..rvgzl!l Jogi személy szervezeü egysés
képviselöjének neve:

Képviseló alőrása:

Anna

Keltezés:

Budapest ffim-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Kitöltó verzió:2.96,0 Nyomtatvány verzió:1.2



A kettős könyrnritelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_saz

2019. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Hol!ó Alapítvány

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerfoinlban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1arrívÁx1

A. Befektetetteszközök 75:l 622

l. lmmateriáis javak

l|. Tárgyi eszközök 753 622

l|l. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 2 356 3 /t36

l. készletek 23 23

ll, követelések 4o2 47j2

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 1 941 3 oo1

c. Aktív idóbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 ats 4 o58

roRnÁsox pesszívÁx;

D. Saját tőke 2327 3 623

l. lnduló tőke{egpett tőke 10o 100

tl. Tőkevátozás/eredmény ffi 22?s
||l. Lekötött tartalék

lv. Éítékelési tartalék

V. t7a7 1 295

Vl. Tárgyévi eredmény válalkozási tevékenységból

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 792 4a5

!. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejárati kötelezenségek

lll. Rövid lejáratú kötelezetBégek 792 4:§
G. passzív idóbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 119 4 o58

Nyomtatva: 2020.05.2'| 00. í 9.27Kitöltó verzió:2.96.0 Nyomtatvány vetziő:l.2
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A kettős könyrnlitelt vezető egyéb szeruezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l p^_ro,

2019. év

Szetvezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Holló Alapítvány

Azegyszerűsítettévesbeszámolóeredménykimutaása (Adatokezeríonnt'n.)

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbftése

taryyév ebző év el6ző év
helyesbítése

targyev előző év előző év
he')resb/íése

wgwv

t. Értékesítés nettó árbevétele 23L4 0 23L4 0

2. Akivált saiát teliesítmények
átéke

3. Egyéb bevételek 1 190 2 135 1 190 2 135

ebból:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 803 2 135 8G} 2L35
ebből: adományok 803 2L3l 8{xl 2 135

4. Pénzüovi műveletek
bevételei--

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 3 5o4 2 135 3 5o4 2 135

ebből ; közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegú ráford ítasok 1 388 7u l 38€ 704

6. Személyi jellegű ráfordítasok zíA 0 2u 0

ebből : vezetó tisáséoviselók
iuttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 131 ít0 131 13o

8. Egyéb ráíordíasok 0 6 0 6

9. Pénzüovi műveletek
ráíordításá

B. Összes ráfordítas
(5+6+7+8+9) t723 B40 1,723 84t

ebból: közhas,nú tevékenység
ráfordítasai

C. Adózas előtti eredmény
(A-B) 1 781 1 295 L7a7 1 295

10, Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) t7al 1 295 t78'7 L295

Katöltó verzió:2.96.0 Nyomtatvány verziő:1.2 Nyomtatva: 2020.05.21 00.19.27



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszefiisített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_s+z

2019. év

Szeruezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

Holló Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adalokezeríoinban,)

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység Osszesen

eóző év ebző év
helyesbíése

targyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év eöző év
helyesbítése

árgyév

Tajékozüató adatok

A. Központi köftségvetési
taTlogatas

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánrzati
köftsé§vetési támolatas

ebból:
- normatív támogatas

l,

származó támogatás

íeF
hasznáásáról szóló 1996, évi
CXXVl,törvény alaplált áttrtalt
osszeg

0 35 0 aC

F. Közszolgátatási bevétel

G. Adományok 8Gl 2 13§ 803 2 135

Könywizsgáól ziladék
Az adatok könywizsgáattal alá vannak támaszfua. ! lgen ! Nem

Kitöttő verzió:2.96.0 Nyomtatvány vetzió:-1.2 Nyomtatva: 2020.05.21 00. í 9.27



A kettős könywitelt vezető egyéb szeroezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_s+z

2019. év

1. Sze.r-t ezet l Jogi személy szen ezeta egység azonosító adatai

1.1 szervezet

Holló Alapíhrány
1.2 Székhely
lrányítószám:

köaeíület neve:

Hélzszám:

EEffi Település:

1.1 Jogi szemáy szervezeti egység

1.2 Székhely
lrányítósziim:

közterület neve:

la ügyszám:

1.4 Nyilvfuitartási szám :

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeü egys€ adószáme

l._6 S_zery_9;et l Jogi szeméIy szervezái egység
Kepuselo|eneK neve: Anna

2.Tfugyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

201ses árlren a Háront Holló Al szerveztek ArÍy Endle
kerek 6ríordulója kapcsán: fitnrven-rést, tudományos és nrilvészeti keíekasztal beszág€f,éseket,

egy beszélgeilé§t szeíYezti,ink az Aúy{ütaló Király lstván éleüniivéf6l.
egybelcaPcsoh megemlékezég urronunk simone WHl írancia fi!ozófusnó szüleÉésének 110.

l<apcsiín.
Dezsö lraláta l(ipcslirl hfuom lorlurriilas esernénln és egy kiáJlíÉst szeíyezti.ink

A Henr lg§zünk gyaínrít? {NeDkolonializmus a kel€*-euróPái mandellnePokban) címil
elciink€f, a summa Ani u]rl támogarisával. "

A Beuheus too éves ávíordulójára két estet réndezüink éPítészelq mah.észeftörténészek

3- Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso!ódó közíeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszámau
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nyomtatva: 2020.05.21 00. í 9.2EKitöltő vcrzió:2.96.0 Nyomtatvány vetziő:1.2
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szeruezet egyszerűsített l
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pr_s+z

2019. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megál lapításáltoz szükséges mutatók ( Ad atok eze r ío i ntban.)

Alapadatok Előző év (l) Tátgyév (2)

B. Éves összes bevétel 35M 2135

ebMl:

c. A személü iövedelemadó meohatáíozoilí részének az
adózó rendákizése szerinti íelÉsznrálásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapiáí, átutalt aisszeg 0 35

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normaűv támogatás

F. Az Európai Unió struktulális alapiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevéte! [B-(c+D+E+o] 3 5{l4 2 1o0

H. Összes ráíordftás ftiadás) L723 840

l. Ebbő! személyi jellegű ráíordítás 2u 0

J. Közhasznú telékenység ráíordításai

K. Adózott eredmény t7al ,.2g5

érdekú önkéntes

E rőíorrás e il átottság m u tató i Mutató teljesítése

lgen Nem

EcN, 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 7.o@.0oo, - Ft] x D
EcN.32. § (4) b) [K7+K2>4] tr D
EcN. 32. § (4) c) Kl 7+l2 -A7 -A2)/(H7+H2)>=0,25] D E

Tűsadal m i támogatottúg mutatói Mutató terl'esítése

Ectv. 32. § (5) a) [(c7+c2)/(G7+G2) >=o,o2] D E
EcN,32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>4,5] ! E
EcN. 32. § (5) c) [(L7+l2)/2>= 7o tő] D tr

Holló Alapíhrány

Kitöltö verzió:2.96.0 Nyomtatvány venió:1.2 NyomtaWa : 2020.05.21 00. 1 9.2E




