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2016. év

A szervezetet ni|vántaÍtó bí]óság meghévezése:

1 Fővárosi

Bekü|dó adat'i (akinek az ügyÍé|kapu|án keresdu| a ké]e|em bekii|désÍe ker{t|)

szeÍvezét ' Jogi 3zemé|y szeNezéti égység |6bb adatainak megjé|enÍtéso
(E/€t'o''kus ,dó[és eseté' 'Éso,t . Én Írható . íí,e26k)

vise|t név:

szü|etési név:

Anyia neve:

E|őtag

Bartal

Edit

szü|etési oíszág nev€:

szü|6tési telepÜ|és neve:

szo|é|ási ideje: ffl,T6T6l-Etr-m

csa|ád| név E|ső utónév Íovábbi utónevek

HÁ}|GJA ALAP|ÍV
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ffi
A kettős könvwitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közhálznrísági melléH... 
l n^-,o,

2016. év

A szeÍvezetet tryi|vántaÍtó bÍróság megneve2ésé:

1 Fővárosi

Vá|assza k|, hogy a beszámo|ó (és közhasznúság| me||ék|et) a2 a|ábbiak köztl| me|lkÍe vonatkozikl

a. széÍvézet

b. Jogi szémé|y gze.vezeti eoység (s2áImadatott iogi szomé|y)
B
!

ÍáÍgyév:

ItloFT6l

s'eÍvezet neve:
HANGJA ALÁP|

szérvezet székhe|ye:
lrányítószám: 

EE[fi
TeIepÜlés: DApEsÍ

Köae |et neve:

Házszámi

Közterti|etjé||ége: 
|.Jrcn__-l

f----l A,tó:

|lányÍtószám: |..lf['l!
Te|epÜ|és:

KtaeÍü|et neve:

HázszámI

KözteÍület je||ege:

AitT

Nyi|vántaÍtási szám:
(Jogi szenély szeNezeÍi egység eetében: AnyeereEt)

Beiegyzó határozat száma:
0ool *hélv veÉzed eovséo ese|étEn:
Joú saúatye nflvanrc háaóza szanu)

s2eívézet, Jogi személy szervezeti égység adószáma:

m-m 0 t0 t0 t8 t7 t2 l 0

EE EE. FA,f4 fdl /ltl ol oI4 /En

EEEEEffi-E-EE
-s.eryeze-t. 1 Jog. szémé|y szervezeti egység
kepvtBetolene|( neve:

Kózbasznú A!apit\,ány
Képvisé|ó a|árása:

Keltezés:

Budapest

AdoS7ám: I824ó,/]3.]-43
oTP XXl' l  l72 ] 02ó 20300285

ffiE-EE-EE

Jogi szemé|y sze]vezeti egység név€:

Jogi gzemé|y sze.vezeü egység székho|yé:

Nyomtátva: 2ol7.05.'| 5 09.49.3'|Ny.f,:1.o A nyonl.lvány pa!'r a|.pon nm ko|dhotó b6|



A kettős könwvitelt vezető eqYéb szervezet I
egyszeriisített beszámotója és kiizhalznúságí mellékl"." 

I nr.,o,

2016. év
szervezet l Jogi szené|y sze.vezet| egység neve:

I{AIIGIA ALAP]TV

AzegyszerüsÍtéttévesbeszámo|ómér|ege 6daloke2e|foinúah)
E|ózó év E|ózó év

helyesbÍtése
TáÍgyév

EszKtztK (AKTÍVÁK)

A. Befektetetteszktzök , . 4

|' |mmateriáis javak

||' Tárgyi eszkÓzök L t l

l||. BeÍektetett pénzllgyi eszközök

B. Forgóeszközök I252 6 5!r

|' Kész|etek

||. Követe|ések l1

|||. ÉÍtékpapírok

|V. Pénzeszktzök I252 6 tÍl3

c. AktÍv idóbe|i elhat&o|ások

Esz(tztK tsszÉsEN 10 516 7 510

FoRRÁsoK (PAsszíVÁK)

D. sajáttóke 9 569 5 Í16

|. |ndu|ó tóke4egyzett tóke 400 40

||' T6kevá|tozáderedmény a 725 9169

Il|' Lekötött táÍa|ék

v. Énéke|ési tana|ék

V' TáQyéü er9dméjy a|aPtevlkenységb6|
(kozhasznü tevekenysegDo|)

V|' TáÍqyéü erdemény vá|alkozási tevékenységbőt & 4 4ixl

E. céltaÍtalékok

F' Köte|ezetbégek 957 2374

|. HálÍasoÍo|t köte|ezetlségek

l|. Hosszú |eiáJatú köte|ezetségek

|Il. Rövid |eiáÍatú köte|ezettségek ss7 2374

G. PasszÍv idóbe|i e|hatáÍo|ások

FoRrúsoK tsszEsEN 10 526 7 510

Nyomtatt.a: 2t}í7.0íl 5 094!32

Kőzha|zj!!i ]! i .j ' ' ' . . ' : , .t'

l2l] }}u(1!i,(rst. N;4 j':.) Ó' i: s l2'
Adószám: ]824Ó73] l 4]
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A kettős könwvitelt vezető esvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági mellék|ete

PK-242

2016. év
szeNezet, Jogi szemé|y szeÍvezeti eg|rség névé:

MI{GJA ALAPITV

Nyomlatva: 20t7.05.15 09.$32

xÉ.,'r.e,a Vau,u_
A SZIV IiIAN(;.IA
Kö2haszr'] AIapirvány

l2]3 tsud'pest, MÖgy.l lós u' l2' ' .
Adószám: l 82.i6733-l-4]

oTP XXr- 11721026 20100285

Az egysze]úsítettéves beszámo|ó eÍédménykimuatása Adatoké2eÍt.'intbÚ)
AIaptevékenyséq Vá|a|kozási tevékenység Osszesen

tátgyév elózó év álcyév e|ózó év elózó é! láÍgyév

1. ÉnékesÍtés nettó áÍbevéte|e

?. Aktivát saját te|iesÍtmények

3. Egyéb bevéte|ek 49160 50 341) ,19 160 50 3to

ebbő|:

-59$liiitot 
t pon un."te"

. támogatások 49159 50 3,lO 49159 í) 3,lO

4. Pénzüovi müve|erck
bevéielei.. I L

A' osszes bevéte| (1+.2+3+4) 1f,9151 50 3,lO 49161 í) 3,lO

ebbó|| közhasznú tevékenység
bevételei ,1,9158 50 3/t{l i19158 50 3/ro

5' Anyagje|Iego ráfordÍtások 10 497 13 079 101f,97 Í' 079

6. szemé|yi ie||egű ráíoldÍtások x2357 G;27 ,2357 25 62?

ebból: vezető tisztségN/ise|ók
iuttatásai 0 0 0 0

7. Enékcsökkenési |eÍíás 424 34:t 424 34í1

8' Egyéb ÍáfoídÍtások 25 4;29 L5 724 25 48 a5 724

9. Pénz0ovi műveletek
ráÍordírásái

B. Tsszes ráfoÍdÍtás
(s+6+7+8+9) 4a717 54773 4a747 54773

ebbó|:,közhasznú levékenység
ÍaÍoÍo |Íasa| /la 09:l 54 431 ,18 093 54 /Í}1

|ÁéÍózás 
előtti eÍedmény

44 4 433 444 4 /Xl3

10' Adófizetési köte|ezettség

D. Tálgyévi eredmény (c.10) 4 4 iÍlil 4 4 /t33

t|y.Y.í.o A nyoniatváry PaP|. !|ápon n6m totdhoíl bel



A kettős könvwitelt vezető eqYéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közh-alznúsági mellék|ete 

| ,*-,o,

2016. év
szervezet l Jogi szemé|y széNezeti egység nev€:

Az egyszerÍisített éves besámo|ó eredménykimutatása 2. Adatok aa| Íon,lr,an)
AIaptevékenFég l Vá|alkozási tevék€nység I osszesen

tüqév táI9yév tálgyév

T4ékoztató adatok

A. Közpo i kö|Gégvetési
tamogalas 900 900 900 900

B' Helvi önkoÍmánvz.ati
kö|tséóvetési támolatás

c' Az Euróoai tJnió stÍuhuíális
a|aoiaibó|' í||eNe a Kohéziós
A|abbó| nyújton támogatás

D' NomatÍV támogalás

E. A szemé|ü iövede|amadó
meohatáÍozótt lészének adózó
renile|kezése szeÍjnü Íe|haszná
lásáÍó| szó|ó 1996. évi cXxV|.
törvény a|apján kiuhlt összeg

747 11tX 747 aao4

F' Közszo|gá|tatási bevéte|

Könywizsgá|ói záradék

Az adatok könywizsgáattal a|á vannak támasztva' I ts"n S r,r".

Ny.v.í '0 A nyomtaivány pap|. a|.Pon nom lo|dhe!ó bet Nyor atYr: 2017.05.15 09.49.32
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A kettős könwvite|t vezető egvéb szervezet I

egyszerűsített beszámo|ója és közhísznúsági mel|éklete 
I PK-242

2016. év

l. szeÍvezel l Jogi szemé|y sze]vezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szeÍvezet
HAÍ{GJA ALAP|TV

1.2 székhe|y: széNezet
|ÉnyÍtószám:

Közteri}|et névé|

Házszám: 
[-l

1.2 székhe|y: Jog| szémé|y szerv€zeti egység

m! Te|epü|és:

L6 szeNezet, Jogi szemé|y szervezeü egység
képvise|őiének neve:

|íányÍtósám:

Közterü|et nevé:

Házszám: I réncsóház: f] emem f____--l
l.3 Beie9yz6 l Jogi szemé||yé nyi|vánÍtó hatáÍozal száma:

1.4 MyifuántaÍrási szám: CAnyeMé|)

1.5 szeru€zet l Jogi szemé|y szeÍvézeti é9y3é9 adószárna

EE.m.l6lol,Ffil,EEEE,mm-m-0 l 0 l 0 l 8 l  7 l 2 l 0

MEffi-E-EE
Va|éÍia

mEE Te|epü|és:
KöaeruletjelIeqe:

1.1Név: Jogi szémé|y szérvézeti egység

2. Tárgyévben végzett elapcé| szerinti és közhasznú tevékenység.k bemutatása

.r önkoÍmáí',zúk átel Írnnlartoü kó.há:a} ÉszéÉ on,o6i ekötöt, mog.í.k
fuitc..tés.' Á gyóglreban, E .gé3!Ég mrgórtérébcn, e b.{!!$ég m!a.|ó't!éb.n a

i||.(w s.ocidis Íéhabl|lr&ióG r.t,ék.nységb.n t.aló k|'ÍGműködé6 a|y4i és cgyéb
E6at. A b.i.g é6 s:ociá|ilan ]iirroí!|t lutÍmekr|q Íé|nóti!|q fogyd|@6ok' a |(rlleÜófa

t.ril|.ÍéÍr a t.Íméc.ti károk .nyhÍtf!éb.n va|ó közÍ.no|d'd& .nt|qi i||.trÉ |.chnikai
Í|EÉgnÉjtfu|.

3. Közhasznú tévékenységek bemutatÁsa (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékélrység mégnevezése: a ÍoqyatékG' a szociá|isan é3

3.2 Közhasznú lévékenységhez kapcso|ódó közÍe|adal' jog3zabá|yhe|y:

dz inlézménylendszéÍ'

]ászo.uIt
3.4 Közhasznútevékenységb6| ]ész€sü|ők |étsáma:
3.5 Közhasznú tevéketrység Í6bb eredményéi'

850

meE a|el !óbb aá' cmb.]gÉgyt||&ának.|66.gÍt.5éh.. ttdfunk

mc||ék|é (ént ca&lv&

Ny.v.Í.o Á nyolllEván' papií .tápon n.m ko|dt.tó D.t Nyodbrva: 20!7.05.15 |'9'10.32
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A kettős könvwitelt vezető eqvéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete 

| ,^-,o,

2016. év

1. szérvezet, Jogi szamé|y szervezéti egység azonosÍtó adatai

l.1 Névl szérvezet
xAI{GilA ÁLAF|TV

Lépcs6ház: Emeler 
E

1.2 székhe|y: Jogi sz€mé|y szeNezeti e9y5óg

!!!! reuoutes:
KÖáérubt ie||ege:

HázszáÍn: r-__l répcsóház: f___-l emew: f_-'--l
1.3 Béiégyző ' Jog| szemé||yé nyi|váíÍtó hatáÍozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: (AnyasÉrvept)

1.5 szewozet l Jogi szemá|y sze]vezéti egység adószáma:

ppm.FIol,FtsIlIEEEE,m
0 t 0 t 0 t 8 t 7 t 2 l 0-E-m

va|éÍia1.6 szeNezet, Jogi személy szervézéü egység
képvisé|óiének neve:

szeívezet

Effi

káÍryÍtószám:

KözteÍü|et neve:

1.1 Név: Jogi szemé|y szérvezeti egység

2. Táfgyévben végzett a|apcé| szerint| és közhasznú tevékenységék b€mutatása

3. Közhagznú tevékenységek bemutatása Gevékénységenként)

3.l Közhasznú tevékenység megnevézése: okokE| rá5zoÍultak

3.2 Közhasznú tévékenységhez kapcso|ódó közÍe|adat' iog5zabá|yhé|y: u ','r.fi cuv'|v. d .!É.zcgugÍó|

,2 bek A az 1997.évi cl|v. tv. az

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportjal

3.4 Közhasznú tevékenységb6| ÍészésÜ|ők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevéketrység Íóbb éredményei:

Ny.Y.:1.0 A nyombwány pgp|. a|apon n.m tii|dh.tó lot

A  SZ t rV  I !  ' \ } l { ' ' f  A
Kózhasznú Ahpil.yafly

12l3 Bltdapest, MÓgyoTo! u'l2.
Adószáít!| ]8246133 1 .43

oTP XXI I1721026'20300285

i|yonÍatw: 20í7.05.'| 5 09.9.33

\É.^"cx,^^ Lh/úo*



1. széÍvezet l Jogi szemé|y szervezeü egység azonosÍtó adatai

lÍányÍtószám:

KöaeÍii|et neve:

1.1 Név: szervézet
MÍ{GJA ÁLAP|TV

L2 székhé|y: szeÍvezei

EEEE] Te|ep0lés:

Házszám: Lépcsóház: Emelet T---l

1.2 székhely: Jogi személy szeÍvezét| égység
IrányÍtószámI

Köaer{llet neve:

Hászám: f___l upcsónáz: l-___l emeu: [------l
1.3 Beiégyzó, Jogi gzemé||yé nyilvánÍtó hetáJozat szám.:

1.4 NÍ|vántaÍtási szám: (Anyasérvezer)

l-5 szeÍvezet, Jogi szemé|y sze]vezeti egység adószáma:

1.9 sierv'gz-et I Jogi szemé|y szeÍvézeti egység
|Gpuse|oFnéB nev]é:

0 l 0 l 0 l 8 l 7 l 2 l 0

EEEEEEEE-E-EE
eth Valéria

1.t Név: Jogi szemé|y szeÍvezeü egyséo

2. TáÍgyévbén végzétt a|apcé| szeÍinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékénységenként)

3.1 Közhasznú tévék€nység megnevezése: való adomáÍrvovűités a rászo]u]lak

3.2 Közhasznútevékenységhéz kapcso|ódó közfe|adaü jogszabá|yhe|y: t -t2!

3.3 Közhasznú tevékénység cé|csoponja:

3.4Közhasznú tévékéÍlységbó| részesülók |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység Íóbb eÍedményei:

ffi
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

€gyszerűsített beszámotója és közháiznúsági metléklete
PK-242

2016. év

Ny.v.:.!.oÁ nyomr.fuány P.Pire|.Pon nem k0|dh6tl' Dol . Nyomtai,a: 2ol7.05.'| 5 09Á9.33
A  S i r  1 \ /  I 1 . , . , - : r  r \
I  n / r :  - . , .  .  .  , .  

\  , r
L 2 1 3 B uda pÉst. l' icLr Ú lJ' u l 2 NE,\,^.^{t,l^ \.b,od.\J!o'-

Adószám: 1824ó733-l-4]
oTP XXl. 11721026-20300285



A kettős könwvite|t vezető eqvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági met|éklete

PK-242

2016. év

1. szeÍvezet, Jogi szemé|y szervezeü egység azonosíló adatai

|íányÍtószám:

Közte |et neve:

|Ényítószám:

KözteÍl|et neve:

1.1 Név: szervezet
HAI{GJA ÁLAP|TV

1.2 székhe|y: szeÍvezot

EEEE Te|epü|és:

H'szám: Lépcsőház:

1.2 székhe|y: Jogi szemé|y szervezet| egység

ttazszám: |-___l répcsóház: l---l emebt I
l-3 Bejegy26, Jogi szémé||yé nyifuánÍtó hatáJozat szám-

1.4 Nyi|vántaÍtási szám: (Anyageftezet)

1'5 széNezet l Jooi szémé|y szeívezeti egység adószáma:

!.9 széry-é';et , Jogi szené|y széÍvezeti é9y3é9
t(épvlse|o|enex neve:

Közierü|et

EE.EE.EEEF|.IItEM'E!
m-m-lolololTltfrlo;l

FMFEEEE-E-ffi
éth va|érla

L1Név: Jogi szémély sze]vézéti egvség

!!ffi reururs

2' TáÍqyá,ben végzétt a|apcé| szeÍinti és közhasznú tévékénységek bemutatásá

3. Közhasznú tevékenységék bemutatása (tevékenységenkéÍ|t)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kiséqÍtó beÍendézé5ek.

3.2 Közha5znú tevékenységhez kápcso|ódó közfe|adar' jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoponja:

3.4 Közhasznú tevékenységbó| íészésü|ók létszána:
3.5 Közhesznú tevékenység Íóbb eÍédmélryei:

Ny.v.í.o A nyomb'tvány papir a|aPon n3h koldhefll bÓl

A Sztv |j Ar\.!Í;.! Á
Közhaszrú Al'piNany

12l3 Budapcst. Motyorós ü l2.
Adószám: l824ó-13].l 4]

oTP XXl l1721026-20300285

Nyontatvá: 20í7.05.í5 09./p.33
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A kettős könwvitelt vezető esvéb szervezet I

egyszeríisített beszámolr{ia és közhóznrísági me|lékle.. 
I n*-,o,

2016. év

5. cé| szeÍimi iutattások kimutátása ({dad,k aze| írnnban.)

6. vézeló tisztségvisé|óknek nyúitott juttátÁs

5.1 cé| szeÍinti jutt]atás m€lnevezése E|ózó éu TáÍgyév

Pénzb€ni támogatások 18 785 5 973

cé| szeÍinti juttatás megnevezése Elózó év TáÍgy év

Kapott,átadott téÍmb'adományok 4199 4 698

cé| szerinti jutattás megnevezése É|62ő N Tágy év

VágáÍo|t eszközök 2ZAtl 3 969

cé| sze.inti iuttatások kimutatása
(összésen) 

. 25 264 15 640

cé| sze]inti iuttatások kimutaÉsa
(mIndö$zeéen) 25 268 15 6,10

Tisztség E|6z6 év (1) TáÍgyév (2)

Tiszlség EIózó év (1) TáÍgy év (2)

yezétq qsztsélvi3e|6kn.ek nyÍitott
lÚtatas (mmoossi.esen':

s2éruezet, Jogi s2emé|y szervezet| egység névé:

HAI{BIA ALAPIW

NyJ.:1.o Á nyombtváuy pap|. ahpon nem ko|dh.tó t,ol llyomt tv.: 2017.05.15 03.49.33

jtoé'^<r,r^ \r"'rr.i.o--
A sz[v HÁNGJA
Közhas4li Alapítvány

l2l3 Budapest, MogyoÍós u'l2'
Adószám: l824ó733'l.43

orP xxt. I 1721026-20300285



A kettős könwvite|t vezető €svéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági mellék|ete

PK-242

2016. év

7. Közhasznú iogá|& megálapÍtásához sz0kségeg mutatók (Adabk aét bnnban.)

Alapadatok E|6ző év (1) TáÍgyév (2)

B. Éves össze5 bévéte| ilg16l 50 340

ebb6l:

c' A szemé|vi iövéde|enadó meEhetáIozott Észének az
adózó réndá|íezése s2erinti Íe|h-aszná|ásáró| s2ó|ó
1996' évi o(xv|. töÍvény a|apján átuta|t összeg 747 1l lM

D' Kö2szo|qáiatási bevéte|

E. No.matÍv támogatás

F. Az EuróDai unió írukürrá|is a|aDiaibó|' i||élve
a Kohézió. A|apbó| nyúitott támogaÉs

G. Konigát bevéte| [B(c+D+E+Rl 46414 49 236

H' tsszB ráfoÍdÍtás (kiad&) 41777 54773

|. Ebbő| személyi ie||egÚ ráÍordítás 12367 25627

J' Kőzhasznú tévékenység ÍáfordÍlásai 48 09:t 54 4il1

K TáÍgvévi eíedmény 444 -4 433

L. A szeruezet munkáiában köz.eműköd6 közérdekű önkéntes
bvékenvséoelvéoző szemé|vék száma
ía közéraekű önkEntes tovékénység]ó| szó|ó
2005. évi Lxxxv||l' töÍvénynek megle|e|óen)

A

ErőÍorÍás ellátottsfu mutatói Mutató teljesltése

l!!en

Ectv. 32. 5 (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.O0O, - Ft] B tr
Ectv. 32. 5 G) b) [K1+K2>=0] tr EI
EcN. 32. 5 (4) c) Ktl+t2-A1-Ey(H1+H2)>=0.2s1 EI !

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató Eljesftése

EcÍv' 32' s (5) a) KC1+c2y(G1+G2) >=o'02] ! B
EcN. 32. 5 (5) b) ftJ1+J2y(H1+H2)>=O,51 B tr
EcN' 32' s (5) c) KL1+L2v2>= 10 Í6l EI tr

szeNezet, Jogi szomé|y szeÍvézeü égy3é9 neve:

}IAI{GJA TLAPITV

Nyomtatv.: 20 1 7.05.15 09.49.33

Ncl-"41^ lt-^j.,\--
A SZIV  I {ANGJA
Közhaszú A]apitvány

l213 Budapgst. Mogyo.ós u.12'
A.dószárf,: 1 82461 33' |.43

oTP XXl. I 1721026-20300285

l'ty.v.:l.o A nyonÍ'iválry p!P|r a|.pon nom ko|dhetó b.|
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A kettős kiinwvitelt vezető egYéb szervezet

eglszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete
PK-242

2016. év
szervezét í Joli szomé|y szervézéti egység névé:

Támogátási píogÍam e|nevezése: NAv szemé|yi iödelemadó 19ó

Támogató megnevezése: magánszemé|yek

Támogatás ÍoÍÍása:

közponli kö|tségN/etés B
önkományzaÜ kÖ|tséwetés !
nemzelközi íoÍíás Ü

más gazdálkodó I
Támogatás idaanama: 2016.01.01.-2016.12.31-

Támogatási összeg: 1 103 686

. ebbő| a táÍgyévÍe jutó összeg: I 103 586

. táÍgyévben íe|hasznát összeq: 1 103 686

- tárqyévben fo|yósÍtott összeg: 1 103 686

Támogatás tÍpusa- visszatérÍtendő [
vissza nem téÍÍte.dő B

Tárgyévben Íe|haszná|t ö$zeg .észláezése iogcÍmenként:

szemé|yi

Dologi 1 103 686

Felha|mozási

tsszesén: 1 103 685

Íámogatás táÍgyévi fu |haszná|ásának szli\'éges bemutatása:

Az llz|eti évben végzeÜ íóbb tevókétrységék & p]ogÍamok bemutatása

Ggy db E|G kó!.ü|él & €gy db l(áPnog

Ny.v'í.o A ryo|Íbtván! pap|t a|.pon n.m to|dh.i.l bo| Nyomaw.l 2017'05.í5 09.49.14

A, sliv HANq-.,'^ i.É*^rj'.- \Io',t,Lr^o_
,  . .  -r .ozhasmu Alap,n,any
r/ r-1 budapesl. Mogyoros u 12.

Ado\zam. 18246731 | 4.1
oTP  XXL  I l ? r l n> r  >n rnn i " .



A kettős könwvite|t vezető eqvéb szervez€t I
egyszerűsített beszámo|ója és közhálznúsági melléH... 

I n^-,o,

2016. év
szerve2ét l Jogi szémé|y széNezeti egység neve:

HAI{GJA ALAPITV

csato|t me||ékletek

Ny'v.í.o A ryomt.wány páp|Í a|apon nom kÜ|dh.tó b.l Nyomi'tvá: 20í7.05.'|5 0l.49.34

\$rr^<*r' U&,rt.i--
Á s,r'-íV *. ("]í.;'] \
KóZha'zÁu A IaDl| l | l l l . .

121-1 tludapest, Mogyoros u l2
Adószám: ] 8246733 l'4]

oTP )ú\I' I l72l026.20300285

P K-1424 1 Kji|yw izsg,úló i je ]e nté s

PK.14242 sziiveges besúnoló

PK.14243 legEők)|v!

Mell.tkletcsatolvo: 
!

bedetivelrcndelkezlk: !

Melléldetcsatolva: B
EredetivelÍendelkzik: E

Me|létiacntolva: !
kedetivelrcndelkezik: D

MelLkletcsatolvz: 
!

Eredetiveltudelkezik: 
!

Mell&letcsotolv!: B
Eredetivelmdelkezik: 

B

MelléHetcsatolva: 
!

hedetivelÍendelkezik: 
!

PK'14244 Jelenleti Í|,

P K-1424 5 Meghato hngzó s

PK-14246 EgÉb
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A kettős kónwvitelt vezető eqYéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági meüék|ete
PK-242

2016. év
szérvezet l Jog| szeméIy BzéÍvezéti eg!6é9 néve:

HAI{GJA

Támogatási ploglam elnevezése: NEA működési pá|yázat

Támogató megnevezése: Nemzeti EróÍoÍrlis Minisztérium

Támogatás foÍÍása:

közpo i kö|Mgvetés B
önkormányzati költségvetés I

Unemzetközi íor|ás

más gazdákodó !
Támogatás idótaÍtama 2016.Od01.-2017.03.31,

Támogatási összeg: 1o0 000

. ebbó| a táÍgyéVre jutó összeg: /r00 000
- tárgyévben fu|hasznát ősszeg: ilo0 000

. láÍgyévben folÉsÍton összeg: il00 0O0

Támogatás típusa' vEszatéÍÍtendó n üssza nem téÍÍtendó B
Tárgyévben Íe|hasznátösszeg Íészletezésé jogcÍmenkém:

személyi 180 000

Dologi 220 000

Fe|ha|mozási 0

osszesén; 4tl0 000

Támogatás tárgyévi íe|haszná|ásának szóvegB bémutatása:

Az ilzleti é\,ben végzett Íóbb tevékenységek és p.ogÍamok bemutatása

moródési É},&Íon ny.É ür...g.t lgy mu
ve|.mint po6t. kó|Eégek kifrretéséÍC hacznáfuk Í.|.

Ny.v.í.0 Á nyonÍatvány p.plr .|apon nóm tiiltlhoü' bo|

A' SZÍv }'ANGJA
'  . . .|(nzi lasznü q|ínlfuány .
' , r,,,uruapesl MoFJ oros u.l2
^_:l9faam: r&24r'j33-t 43. '/r Áx/ ] l 72 ] 026-203 00285

NyomtatYa: 2017.05.15 09.49.34

).É--cr,r. U*dú;



A kettős könwvitelt vezető eqyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete 

| ,*.,o,

2016. év
szeNezet l Jogi szemé|y szeruezeii eqység neve:

HAI{G'A tLÁF|w

Táínogatási progÍam é|nevezése:NEA noÍmalÍva pá|yázat

Táínogató megnevezése: EmbeÍi EróÍoÍrá3 Minisáéíium

Tánlogatás forÍása:

központi költségvetés E
tnkományzatikö|tségvetés 0

nemzedózi fonás I
má5 gazdákodó B

Támogatás idótaÍtama: 2016,040L.2017.03.31

Támogatási összeg: 500 000

. ebbő| a tárgyévre iutó összeg: í)0 000

. táÍoyévben Íe|haszná|t összeg: s00 000

. t&gyévben fo|yósÍtott összeg: 500 000

Támogatás tÍpusa| visszatérítendó 
[

vissza nem téíÍtendó E

Tfugyévben íelhaszná|tösszeg.ész|etezése jogcímenként:

szemé|yi

Dologi 500 000

Fe|ha|mozási

tsszesenl 500 000

Támogatás tárgyévi Í€|haszná|ásának szöveoés bémutatása:

@Éosta kó|i!.gsk.G henálrk íl'.

Az üz|eti évben végzett Íőbb tévékenységek és pÍogíamok bémutatás.

lt|y.v.í.o A nyoniiwány paplrá|áDon n.m ko|dh.tó b€t l{yomtitva: zo'7.05.'|5 00.€.34

A sz iv  HANGJA
KÜ1l las7Í{r qlapi l\  any .

|2l'] |l' ' 'tdÍ]e.l. Nlo".o'o. tr'12' \ u-u^rr.r^ U-ct,otu.o-
Atl ,  zrm I Li24ul l l  l -41

í) ! F xXl '  l  l ]210]ó.20]00285



Szöveges Beszámoló

Alapítványunk a 20l6.os évben 4 hazAi kóÍházat segitett iisszesen 8 db orvosi müszerrel.
célkitizeseink köá szeÍepelt a szoci isan és egészségiigyileg Íászorultaknak történd segítség nyújtás
éle|emmel, ruhaíemúvel, egyéb az élethez nélkülöáetetlen eszközt'kkel. Alapiwányunk a céIjaihoz
híven a 20|6.os évben összesen 7 alka|ommal nyújtott íary ósszegii segítséget (összesen: 4 ó98 007
Ft)' l78 fő magánszemél't támogattunk készpénzes segítséggel, ezeknek a családoknak nyújtott
támogatásoknak az összege l0 és 39 ezeÍ foÍint között mozgott.

Az elöző évekhez képest megemelkedett munkabéÍ kifizetések az alábbiak miatt történt, u8yanis
alapíwányunk a hatékonyabb munka érdekóben bevezette a juta|ma! mint öszü]ző juttatás. Az
alapítvány tisztségviselőinek továbbÍa sem került tiszte|etdíj kifizetésÍe.

Az alapiwány alapjában véve jó teljesítette az általa kitlizött cé]okat.

Magánszemély€k

I75 magánszemély (lxtám'): 6 973 000 Ft

Gönczi Jánoska (löbbsz.): 90 000 Ft

Hofl áth Melinda (ttibbsz.):

Járóka Liliána (többsz')

Műsz€rek

30 000 Ft

20 000 Ft

2016.0l'1l. Jávorszky Ödön váíosi Kóíház

l db EDAN sE.120l EKc készülék 508 000 Ft
l db MAslMo RÁd-7 Pulzoximéter 228 600 Ft

2016.04.18. sz€nt Lázár Megyei Kórház

I db EDAN M3B Kapnogníf 825 500 Ft
1 db EDAN sE.l2ol EKG készülék 508 000 Ft

20l6.08.15' Jahn Fer€nc Dé|-p€sti Kórház és Rend€lőintézet

1 db Na|us NeoBlue Compact LED fotóterápiii|s készülék ó66 750 Ft
l db Tensiomed TensioDay Plus ABPM véÍnyomásmérő holter 3ól 950 Ft

20l6.l2.16. soTE TranszplaÍtációs ós sebósz€ti Klinika

I db t'DÁN st'.l20| EXU készülék 5o8 ooo Ft
l db TeÍsiomed TensioDay Plus ABPM vémyomásméró holter 361 950 Ft

Közösségek támogatfua:

7 alkalommal (élelmiszer, ruhanemli' táplálék kiegészítő'játék stb.) összesen: a 698 [07{! r./ El.1."], '1
I( i i z t ia l i r t :  . l  i .  . .  ,

xem.r t '  va te . ia  l2  '^1,? l c . ' t - '  I  \ i : J  r " ' r ' -
kuralórium vezeq1,ig*,i,aTi ],"íájJ'],..].á]',

Budapest, 20l7' május 13.

\td.^rerrr LE'rlo^-o-
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