
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített|
éves beszámolója és közhasznúságÍ melléklet I PK-542

20L9. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi Tö

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

ormáné Anka Erika Anikó

K itöltő v erzió :2.98.0 Nyo mtatván y v erz|ő : 1.2 Nyomtatva: 2020.09.24 09.55.35

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Hangya Közösség Alapítvány

Nyilvántartási szám: m-Etr Tárgyév: EFFTó]
ldőszak terjedelme: eoész év ffi töredék év ! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-542
201-9. év

A szeryezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fóvárosi T

Tárgyév:

telilq
ldőszakteriedetme: eoész év ffi töredék év! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsá9i melléklet) az alábbiak kciziil melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott iogi személy)
m
n

Szervezet nevel

Közösség Alapítvány
Szervezet székhelye:
lrányítószám EEEE TelepÜlés: DAPEST
KÖzterÜlet neve:

Házszám:

ÉnsExÚrvÁnt KözterÜlet jellege FT."-__l
tó: [___lW___-1 Lépcsőház: r-----l Emelet:

lrányítóSzám nnnn TelepÜlés:

KözterÜlet neve:

Házszám:

KözterÜlet jellege:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m-m!o]oIíElTFa

I ofl'] o I ol rm . FIoFIT] rTl /la oF-lsj

EEEEEEEE-I!-EE
Szeruez?}-l-Jogi személy szervezeti egység
KepvrseloJeneK neve:

Képviselő aláírása:

Wieden Krisztina

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Kitöltő verzió l 2.98.0 Nyomtatvány v erztő:.L.2 Nyomtatva: 2020.A9.24 09.55.35

\$,u-



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-542
2019. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hangya Közösség Alapítvány

AzegyszeríÍsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban')

Élőző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKOZOK (AKT|VAK)

A. Befektetetteszközök 1-32t

l' lmmateriális javak 1"32L

ll. Tárgyi eszkcizÖk

ll l. BeÍektetett pénzügyi eszközök

B. ForgÓeszkozök 3 770 7 531

l. Készletek

ll. Követelések 74 30

lll' Értékpapírok

lV. Pénzeszközök 3 696 7 50L
c. Aktív időbeli elhatárolások 1,42

ESZKÖZÖK ÖsSZESEN 3 770 I 994

FoRRÁSoK (PASSZíVÁK)

D. Saját tőke 3764 a 9L2

l' lnduló tőkeijegyzett tőke L2A LzA
ll. Tókeváltozás/eredmény 959 3 644

lll. LekötÖü tartalék

lV. Értékelési tartalék

V. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznÚ tevékénységből) 2 68s 4 492

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozásÍ tevékenységből 656

E. céltartalékok

F. KÖtelezettségek 6 2A

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratÚ kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kotelezettségek 6 2A

G. Passzív időbeli elhatárolások 54

FORRASOK OSSZESEN 3 770 I 994

Kitöltő ve rzió :2.98.0 Nvomtatvánv v erziő :1".? Nvomtatva: 09.55.35Nyomtatvány yomtatva



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámotója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Hangya Közösség Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

]". Értékesítés nettó árbevétele

A. Ósszes bevétel (1+-2+3+4)

5' Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
luttatasar

7' Értékcsökkenési leírás

8' Egyéb ráÍordítások

B. osszes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

10' Adófizetési kÖtelezettség

D. Tárgyévi eredmény (c_10)

Nyomtatva; 2O2O.O9,24 49.Kitöltő verzió :2.98.0 Nyomtatvány
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2019. év
PK-542

Hangya Közösség Alapítvány

Az"gy.'"rű'Ít"tt

Fa'[:'J"sli!i'.,ffi 3{á?á!

fi 1ffi fi : i:fi ailu"l"*Tlu iáÍ''.Alapbol nyÚjtott támogaiáí*

['ffi'[1,5q]g;,;*llfr",i?;,

H"id".,il-* *
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${)Y;''o'u nv u-táöi alí atu tuii

Az adatok könywizsgálattal alá vannak tamasztvl 
nywizsgálói záradék

verzió:2.98.0 Nyomtafuán
Nyomtatva: Z0ZO.Og.Z4 09.5S.3S
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznrisági melléklet l PK_542

2019. év

1' szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Hangya Közösség Alapítvány
L.2 Székhely
lrányítÓszám:

KözterÜlet neve:
EEEE TelepÜlés:

Köztertjlet

Hélzszám'.

1.2 Székhely
lrányítószám:

KöZterÜlet neve:

Héuszám'. T----l Lépcsőhiia: r_---l Emelet: T__-l
1'3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 szervezet / Jogí szemé|y szervezeti egység adószáma:

Lépcsőház:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neVe:

loEl ofo:l tffi ffi tltl ohl sl

EI!-m!-
EEEEEEEE-E-EE

Krisztina

1.1 Jogi személy szervezeti egység

0 o t 2 1 6

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

léklet szerint

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szervezetek
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2oLl-.évi clxxxlx. tV.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: állatok
3.4 KözhasznÚ tevékenységből részesiilők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

7400

lékelr suaknrai nre|léklet szerint

Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verziő:L.Z Nyomtatva: 2020.09.24 09.55.35



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeriísített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK_542

201'9. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1_ Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

NEA-UN-18-N-0095 426

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése EIOZO EV Tárgy év

NEA-TF-19-N-0034 500

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Fővárosi Önkormányzat Ktirnyezetvédelmi Alap 970

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 426 1" 470

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 426 L 470

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Élőző év (L)

Előző év (1) Tárgy év (2)

a Közösség AlapíNány

Kitöltő verzió:2,98'0 Nyomtatvány v erzió:L.2 Nyomtatva: 2020.A9.24 09.55.35



pK-542
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

201-9. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Hangya Közösség Alapítvány

7 . Közh asznú jogál lás meg állapításához szü kséges m utatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L2A6L 22 4L6

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőzó rendá k'ezése szerinti fel hászná!ásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 1 608 204L

D' Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás 426 500

F. Az Euróoai Unió strukturális aIapiaiból. illetve
a Kohéziód Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] LO 827 19 875

H. Összes ráfordítás (kiadás) LO L76 L7 268

!. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai I 810 t7 264

K. Adózott eredmény 2 685 5 148

L' A szervezet munkáiában közremúködő közérdekíi önkéntes
tevékenvséoet véoző'személvek száma
ía közér-dekÚ önkőntes tevékénvségről szóló
2oos' evi LXXXVlll. törvénynek íT eg"felelően)

70 228

Erőforrás ellátottság mutatii MutatÓ teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. S (4) a) KB1+E.2)/2 > LA00.0OO, - Ftl E n
Ectv. 32. S (4) b) [K1"+K2>=0] m n
Ectv. 32. 5 (4) c) [(t L+ \2-A7-A2)/(H L+ H2)>=0, 25] n x

T ársadal m i tám og atattság m utatii Mutató teljesítése

Ectv. 32.5 (5) a) [(C1+C2)/(G7+G2) >=A,02] x n
Ectv. 32. S (s) b) [(Ji-+J2)/(Hi-+H2)>-0,5] B n
Ectv' 32. 5 (5) c) [(L1+L2)/2>= 70 fő] B n

Kitöltő verzi ó : 2.98. 0 Nyo mtatvány v erziő :t,2 Nyomtatvar 2020.09.24 09.55.35



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és kiizhasznúsági melléklet l PK-542

201"9. év

Támogatási program elnevezése: Adományok utan járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2o19

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés m
önkormányzati költségvetés !

Inemzetközi forrás

más gazdálkodó n
Támogatás időtartama: 2019.04.01-2020.03.31

Támogatási összeg: 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 473 330

_ tárgyévben Íelhasznált összeg: 473 330

- tárgyévben folyósított összeg: 500 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 473 330

Felhalmozási 26 670

összesen: 500 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

terlrére az alapítvÁny alapmükcidéséhez szii ktiltsések kerülÍek elsz'ánrolásra' ÍgY az adonrányok
használt ra}nár lrérteti díja" kEnyvelési szolgáltatás díja, iizemanyag-és p*sraktilrség. BeszeraésÍe kerÍilt

m u ltifu n lccitís nyoÍntató.

Az Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

t szalqrrai I szerint

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Hangya Közösség Alapítvány

Nyomtatva: 2020,09.24 09.55.35Kitöltő verzió:2.98.0 Nyomtawány verziő:L.Z
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és kiizhasznúsági melléklet I PK-542

20L9. év

Támogatási program elnevezése: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt 2o19-es Közösségi Adományozási Program

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
ön kormányzati költségvetés I

nnemzetközi forrás

más gazdálkodó m
Támogatás időtartama: 2019.01. 15-2019. L2.10

Támogatási Összeg: 1 010 206

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 010 206

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 010 206

- tárgyévben folyósított összeg: I 010 206

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi 1 010 206

Felhalmozási o

Összesen: 1 010 206

Támogatás tárgyévi feI használásának szöveges bem utatása:

k Világnapja 'alkelrnálr'ól Eo19.október oFén nregÍend'eztük lrarkácstr.apunkfft, ahol rekgrdszánrú tÍnkénles
ével 40 kutyaháe késziiIr. Ereket vidéki állatmenhelyek részére jufianuk el. 2o19. oktiber 23.án állatvédök

ámára tartonunk szákmai napot a runÉ Átlatonhgn k{izramuEiidésével. A megielent iá'llatvédók tgbbléle téttráb*n
$tak tüvá"bt'képzést, a!letvB 10 rendsreres élelemgyÍIjtÉst szérvezö szerueeer l(apÜtt prÜÍi ercu|atBt {$zervgzetre
abgtÍ X-b.annert, molinoto adonránysyüjtr pffsélyt És szórólapokaq a hatákonyalrb adonránygyÜjtéEek érdekében.

Az iizleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

nrelléklet szakmai mtll szerint

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

a Közösség Alapítvány

Nyomtatva: 2020.A9.24 09.55.35Kitöltő verzió :2.98.0 Nyomtatvány v erziő:L,2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznűsági mellóklet l PK-542

20L9. év

Támogatási program elnevezése : Adományok után járó normatíV kiegészítésen aIapuló tűmogatásra civil szervezetek részére 2018

Támogató megnevezése: Miniszerelncikség

Támogatás forrása:

központi kÖltségvetés B
cin kormányzati költségvetés I

nnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2018.04.01-2019.03.31

Támogatási összeg: 426 000

- ebből a tárgyévre jutó osszeg: 176 519

- tárgyévben Íelhasznált összeg: 176 519

- tárgyévben Íolyósított cisszeg: o

Támogatás típuSa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként:

Személyi o

Dologi 176 519

Felhalmozási o

Osszesen: 176 519

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveges bemutatása:

támogatás terhére az alapítvány *l*pmiikÍidéséhez saii kfiltségek kertiltek elszántolásra' íg]í az edományok
használt ralctár trérleti díja' ktinprelési szolgáltatás díja, bank -és posrakciltség

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

sug.krnai mellÉkler $zBÍinl

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Hangya Közösség Alapítvány

KitÖltő verzió:2.98.0 Nyomtatvány verziő:L.Z Nyo mtatva: 2A2:0.09.24 09.55.35



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-542

201-9. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: " ADD rovÁee" SzemléletÍormáló program

Támogató megnevezése: Fővárosi Önkormányzat

Támogatás forrása:

kcizponti költségvetés n
ö n kormányzati költségvetés !

nnemzetközi Íorrás

más gazdálkodó m
Támogatás időtartama: zo L9.oz.a L-20 19. 05.3 1

Támogatási Összeg: 970 000

- ebből a tárgyévre jutó osszeg: 970 000

- tárgyévben Íelhasznált osszeg: 970 000

tárgyévben Íolyósított összeg : 970 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő |xl

Tárgyévben felhasznált összeg rész!etezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi 970 000

Felhalmozási o

összesen: 970 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ADD TovABB!" SzenrléletfornrálÓ pr$gramunk keretéb*n 2o19.{t3.33-án tansfiuk lrltg 'al Ujrahasznosírú és
laemléleügrntáó f*apor, barkácsnappal egybeköfue. A program célja a kiirn}..eaeÍ_ és állgwédelnri éreékenyítés volt.

nek keretÉben a reRdezvényre érkezö családak a 'szelektív saigeten olyan lalcossági hulladékolgt adhattak le, arnit
gnproÍit szervezetek részére rÜvábbítBttunk' Azon rÚl' h*gy szánrukra lrasznos eszktietikél triulÜsítottunk a

ukhoz, tobb ezáE kilsgramm hulladék nr*gsemÍnisíÍését kerültuk gl. A Kutya$vi EgyesÚlet a felelös
b*szél geten az érdeklödökkel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

szakmái nr et szerint

Hangya Közösség Alapítvány

Kitöhő verzió:2'98.0 Nyomtatvány verziő:L.2 Nyomtatva: 2020.09.24 09.55.35


