
A kettős könywitelt vezető egyéb Szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhááznúsági melléklete I vw_t+z
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Tárgyév:

Családi név

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtag

t--_l
Első utónéV

József

JózseÍ

ádár Katalin Ilona

Születési ország neve:

Szü|etési település neve:

Születési ideje:

Magyaro

Esztergom

E,ffl.l-m-ffi

További utónevek

Szervezet neve:
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lrányítószám: EEEE TelepÜlés: Esztergom
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A kettős könywitelt vezető egyéb Szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Szervezet neve:

Határtalan Szív Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Ad atok ezer fo rintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)

A. BeÍektetetteszközök 6 341 4 1_89

l. lmmateriális javak LA2 39

l|. Tárgyi eszközök 6 15! 4 150

lll. Befektetett pénzügyi eszközÖk

B. ForgÓeszközök 9 03S 13 789

l. Készletek

ll' Követelések 81C L745
lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszközök I 229 L2 044

c. Aktív időbeli elhatárolások 2!
ESZKOZOK OSSZESEN 15 40: L7 978
FORRASOK (PASSZIVAK)

D. Saját tőke L4 46t L7 545

l. lndulÓ tőke/jegyzett tőke 10c 100

l l' Tőkeváltozás/eredmény 21,4A( L4364

ilt. Lekötött tartalék

lV' Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -7 048 3 081

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységból

E. céltartalékok

F. Kotelezettségek 94L 433
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. HosszÚ lejáratÚ kötelezettségek

lll. RöVid lejáratÚ kötelezettségek 94t 433

G Passzív időbeli elhatárolások

FORRASOK OSSZESEN 15 405 L7 978
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A kettős
egyszerűsített

könywiteIt
beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:

Határtalan Szív Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Ad atok e ze r for i ntba n. )

AIaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. ÉrtékesítéS nettó árbevétele L( L(

3;á[!''', 
saját teljesítmények

3' Eoyéb bevételek
31 08i 40 4Li 31 08/ 40 4ai

- taqdll' a|apítótól kapott
befizetés

_ támogatások a7 62! 37 7A! L7 62! 37 7A!

- adományok
13 45Í 2 62Í 13 45Í 2 62t

4' Pénzúgyi műveletek bevételei 2i aL2 23 aL2

5. Rendkívüli bevételek 29t 290

ebből:

alapítótól kapott beÍizetés

támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 31 Lzt 4L 52t 31 12Í' 4L 52t

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 31 10: 40 442 31 103 40 442

6. Anyagjel|egű ráfordítások 7 L4! 7 LA1 7 L4S 7 La1

7. Személyi jellegű ráfordítások 2A 92i 2A 3r1 2A 92i 28 3L7

ebből: vezető tisztségviselők
Iuttatásai

8. Értékcsökkenési leírás 2 03t 2 4A! 2 038 2 4Ae

9. Egyéb ráfordítások 352 352

10. Penzüqvi mÚveletek
ráforrlítása'i- 6t LO4 61 LO4
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-I42

Szervezet neve:

Határtalan SzíV

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezerforintban.)
Alaptevékenység Vállal <ozási tevékenység Osszesen

előző év tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év tárgyév

]_1. Rendkívüli ráfordítások

B. osszes ráfordítás
(6+7+B+9+10+1-1) 3A L7i 38 Mi 38 L7i 3A 44i

ebből: közhasznú tevékenység
ráÍordításai 38 A7i 37 951 3A r72 37 951

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -7 048 3 081 -7 046 3 081

L2. AdóÍizetési kötelezettség

D. AdóZott eredmény (C-12)
-7 04e 3 081 -7 0,46 3 081

13. JóVáhagyott osztalék

E. TárgyéVi eredmény (D-1_3)
-7 04e 3 081 -7 046 3 081

Táiékoztató adatok

A. Kö7ponti költségvetési
támogatás 4 46( 4 57Í 4 46e 4 57Í

B' Helvi önkormánvzati
költséÓvetési támo-gatás 10t 10t

C. Az EuróDai Unió strukturális
alaoiaibo]. ílletve a Kohéziós
Alápból nyujtott támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meo határozótf részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törvény alapján kiutalt
összeg

6t 156 6Í 156

F' Közszolgáltatási bevétel

AZ adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék

] tsen m Nem
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egy szeríisített b esz ámo ló j a és kö zhasznús ági melléklete PK-142

1.1 Név

an Szív Alapítvárry

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE TelepÜlés: gom

KozterÜlet neve: Lázár Vilmos Közterület jellege: r;----_-l
t-------1Hétzszám: E;-_-__l Lépcsőház: t--l Emelet: t_----l AjtÓ:

1.3 Bejegyző határozat száma: EE Ets l6lo1olo]oTa/Eololil/EEi
1.4 Nyilvántartási szám:

1-.4 Szerv ezet ad ószáma:

m-m-EolololTToIt
-E-EE

1'6 Képviselő neve: Jaume Bofarull Pedrola

1ll8 111 513

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

zociátis t*vékenység' családsegítés. rr*ve[és és okÍatás, képességfejBesztés, ismerettenlesatés' killtúráÍ[5
okség rrregivásao Eyernrelt-és iÍ}tiságvédelem, érdekképvÍse[et, áz áBtalárros Ískolai képzés segítÉse.
átrányos betyzetuí csgp€l't€k társada!*rÍ egyenlösÉgÉrrek elös*gítÉseu a rn$nkaerlpíacon lrátrányos
BtlaE etE réteg ek kép z ÉsÉn ek. Ío g ü al koztatásárralq e[ lsegítÉse.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevéken

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2oLL.évi CLXXlV.

sülési a közhasznú ásról
J.J

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység céIcsoportja: Hátr helvzetű. veszélveztetett családok
KözhasznÚ tevékenység ből részes Ü l ők l étszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

skoIán kívt'i!Í sBabátíídfrs Ícslakozássk biztüsítása naponta &Ú Eyernrek szánrára
rrra lroz ép Í sko Í ás tan u * ó k tárrr cq;at'ás* ssztci f ] d Íj j á}

ányoszt'ás év[ 3D atr}<atrgtrrr*al
napok, szü rlvizsgáJátok sz srv€Eése

500
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A kettős könywitelt vezető egyéb Szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete I vN-l+z

Szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Ad atok eze r forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatáS megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen)

C

6.1 Tisztség Előző év (L) rár7yév (2)

6.2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

A. Vezetci tisztséoViselőknek nVúitott
juttatás (mindósszesen): c

Határtalan Szív Alapítvány

Kitöltő verziió:2.7 0'0 Nyomtatvány verzió :5.3 Nyomtatva: 201 6.05.09 09.53.44



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Szervezet neve:

Határtalan Szív Alapítvá

7 . Közhasznú j o gál lás m eg ál lapításáh oz szü ks é g es m utató k
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (]-) Tárgyév (2)

B' Éves összes bevétel 37 t2Í 4t 52t

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adozo re n d el kezés e szeri nti f eI használ ás ár ől szőlő
1996. évi CXXVI' törvény alapján átutalt összeg 6E 156

D. Közszolgáltatási bevétel

E' Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 31 05€ 41 36t

H. összes ráfordítás (kiadás) 38 772 38 Mi
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 2A 92i 28 3!1

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 38 L72 37 951

K. Adózott eredmény -7 04t 3 081

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenység et v égző személyek száma
h közérdekíj önkéntes tevékenvséo ről szólő
2oos. evi LXXXV| ll. trirvénynek íneg"f elelően)

E rőf o rr ás e il átotts ág m utató i Mutató teljesítése

lgen /vern

Ectv. 32. S (4) a) KB1+82y2 > 1_.000.000, - Ftl x !
Ectv.32. S (4) b) [K1+K2>=0] n x
Ectv. 32. 5 G) c) Kl7+12-A1-A2)/(H7+H2)>=0,251 x !

T árs ad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. E (5) a) [(C1-+C2)/(G1-+G2) >=0,02] n B
EcN. s2. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=6,51 x n
Ectv' 32. 5 (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] tr x

Nyomtatva: 201 6.05.09 09.53.44



A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
t{arista 5 z eíz e{tsrend n1 ai k od ési tárlr o g atás.a

Támogató megnevezése: l4ánÍa lskofatestvÉrek Seerzetesrend

Támogatás forrása:

köZponti költséqvetés n
önkormányzati költséqvetés !
nemzetközi Íorrás !
más gazdálkodó

m

Támogatás időtartama: 1év

Támogatási összeg:
1_3 070 798

_ ebből a tárgyévre jutó összeg:
1_3 070 798

tárgyéVben felhasznált összeg : L2 54L 462

tárgyévben Íolyós ított összeg :

13 070 798

Támogatás típusa: visszatérÍtendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
1_1 390 800

Dologi
1- 190 662

Felhalmozási o

Osszesen: t2 5A7.462

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

t szerzetesíendtöt kap€,tt Íámesatást hérekre, a szocÍáf pedaEigÍai tevékenységlre bevont k[jlsö
izaltenrl]erek[FsE;chGtÜg{.ls" logopédus. m*tenlatÍka tan.ár} nreg!:ízásÍ díjaiknak k!Íizetésére és r'ré['rány {eÍ!}1Bíi!!t
eiaclás {hán k[{öxtség, reEsi egy része} Í*narrsaírozásárá. ÍsrdítÜtfilk"

egyél:

Az uztert evDen vegzen Tobb teveKenysegeK es programoK bemutatasa
Niylto,tt ház prograrn: s:o.ciátpedagig!a tevéh*rrység a hátrár"lyos t're*yzetü g;yereket+ é5 flatE.!ok gzárnára..
}éIiá: eíösíÍeni * gyerrilek*kb.Én és fiátálDkbán nreg!évG értÉke$ret" {e}tessEÜk készség*!ket" képességeiket,
r}smoadftsul k szerrréIyiségtlk fej Íőd é5ét"
\z év folyarnán && Eyernrekkel foglal}<Üztunk. Kuf so saakenrberek !:evonásávat 4s0 órát tafiÜtÍ{lnk"{pszichotégus,
ogopédlts, !rl&te!]}aÍikaí korrepetáfás}
Ne}r éz sorstl csa!ád ok adonrányok*{at tti rtÉEö seg íré,se

Határtalan Szív Alapítvá
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A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Támogatási program elnevezése:
{onrplex FJ6E Pío$ratl't

Támogató megnevezése: }[la*r Kato!ikus E gyttázkcizstíg

Támogatás forrása:

központi költségvetés n
önkormányzati költsé gvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: Lév

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg: L 499 77A

tárgyéVben felhasznált összeg: 1.IL3 I4I

tárgyévben folyósított összeg :

L 499 77t

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 0

Dologi 1.LL3 L4L

Felhalmozási o

Összesen: 1 113 L41)

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Baha_manra kEr-rb nrfikődtetését]ek bizrosítása, a có[csoportüra tartozó gyeírrrekek szoclalÍz.átá,sa, a sziilör{ ofilatása.
sfil eÍetei kBek llövftÉse

Az uzletl evben Vegzett Íobb teveKenysegeK es programoK Demulatasa
d BaÍ:a'n'tanra klub otyall e!látási forffa* af]Ül a,s-* éves korú gy*rmektk nápk{Ízbeni neve[ése {otyik. Á célcsoport
lészéne Íejlesztö Íogia!kozásokat" íendsu ereB étkez{*st. tÍsztáf kÜ'dási IeheÍflsé*et bÍet6sítunk.
{ prograffiban résat vevö anyukák rész,ére oktaÍásl, tanácsadást. Íeigesztést as nyfl}tunk. "A résztvevö gyerxre}cek és
sz t'i ! ő k sza}rad Í d6s tevé$<e nys*E ei nek nr e gval 6 sításá {kÍ rárr d v Bások}

Szervezet neve:

Határtalan Szív Alapítvány

Kitöltő verzió : 2.70.0 Nyomtatvány verzió : 5.3 Nyomtatva: 201 6.05.09 09.53.44



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egy szeríisített b esz ámol ó j a és kö zhásznús ági melléklete PK-142

Szervezet neve:

Támogatási program eInevezése:
+0ffia gyerel{ek és csatád}aik kopleX int*grációs FrÜgrafil

Támogató megnevezése: }Áritas AilstrÍá

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségveté. !
nemzetközi forrás

más gazdálkodó

m

n
Támogatás időtartama: lév

Támogatási összeg: 1.2692 44A

ebből a tárgyévre jutó összeg: L2 692 Ma

tárgyévben Íelhasznált összeg : 7 598 810

tárgyévben folyósított összeg :

12 692 44A

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben fel használt összeg részletezése jogcímenként

Személyi
4 658 340

Dologi
2 940 470

Felhalmozási
0

Osszesen: 7 598 810

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

{z osetrák Cár[tas KőzponttÜt kapstÍ támosatást az Ebreszt6 Fro.grarn, és a Neve[és! Fr+Erarrr rn*gvalósítására
lorditonilk. Feesi és tlEerilányag költségeinkre, tr<irál'ldulások nreEv*lósÍtására. va}alniÍ'!i a syerfi}eketr{kél ÍÜstá!kczó
ledagógusok lréreÍ t{erlittek Íit:a*se{rozásíá á ká.psfi ósszegböl'

l\z uzleÍl evr'en Vegzen Tooo teveKenysegeK es programoK bemutatasa
'üvadás gyennrek*k n-r egfel e[ö oftözetén ek Bi ztgsítása
{ejlesEtl Ígsra!kozásofc. Ic.scpédÍa* ftrglalkezásÜk Í]Íztosítása á gyernrekeF{ r,észérg
ren d saeres Ír sz icho tóg ia kgn a u ttác! i k lri ztosítása
4Ü á[talános iskolaÍ Íatlrl[ó tanulnrányairrak 'segítése {Í<orrepetálésok pecl*gógusok segítségéve$}

Határtalan szíV A
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete PK-l42

Támogatási program elnevezése:
gyhaz i Sz o ciál p edag ig iai l*áI ózat a CÍ gányp.aszto ráci Ó [ran

Támogató megnevezése: deEovabIs

Támogatás forrása:

köZponti kö|tségvetés

önkormányzati költséqvetés

!
!

nemzetközi Íorrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: [év

Támogatási összeg: ;374 620

ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 374 620

- tárgyéVben Íelhasznált összeg: 5 242 9L4

tárgyévben Íolyósított öSsZeg :

5 374 620

Támogatás típuSa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 4 957 899

Dologi 325 01_5

Felhalmozási 0

Osszesen: 5 2829L4

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

q. kapon tánro.sálást szocíáIls és nevelésÍ pro.grar'r]UÉ!d nregva!ó,sítására tsrdítgilrJk.
tor'lywizsgáfat, háEÍFata!dá bÍzro,sítása a rászrrrulók nés:Én*, va!árr'}ant a gyermekke[
ti nagsz íroatu k á kapott ő ssze{'hől "

Fosta, kotrr tnun! káciÓs k{i Ítségek,
fog}alks Zó pedagóg tlsak bér*it

Az üzleti éVben Végzett főbb tevékenysegeK es progÍamok bemutalasa
\ prosra.m erednrérl1íei:
té ri'tésl"$ e}:tes szárr iti g ép é5 i [rterfi eth asz nál at
munk;rtre}y keresés céÍ;anÓl Ínternet és számírógépÍre.sználat biatgsítása a célcsopon részére
.int€r$et és tef efonhasznáIat a napi szocÍaIÍs tiEyínrézéstrez
lrázÍpaÍilca bizlcsítása,a rászorul6knak

Szervezet neve:

ártalan Szív Al ány
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete pK-142

Támogatási program elnevezése:
l o sszRt}i] i d fr tartáttl ú krizf og I aI koztatás tár*o gatása

Támogató megnevezése: tonrárotrr-EsztergolTt E4egyei Kormány!-livata! EszteíEotrr JárásÍ l{ivátáI
:o.s ta! koztatási s,sEtátya

Támogatás forrása:

köZponti kÖltségvetés

önkormányzati költsé gvetés
E
!

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: !év

Támogatási összeg: + 57A 497

- ebből a tárgyévre jUtó összeg: 4 574 497

tárgyévben Íelhasznált összeg :
+ 574 497

tárgyévben f olyósított összeg :

4 578 497

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 4 496 347

Dologi 82 150

trelhalmozási o

Osszesen: 4 574 497

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

katnra.zottclotgoei!rrakbértárrrogatásárekapcngsszEgetazérinten
J cl s oEó k bér-, és jáíM l ékkcltség ei n ek Íi nan szÍnozására Íord Í'totta-

Az i.izletl evben Végzett tobb teveKenysegeK es programoK DemuTatasa
\ "'F-aÍ I{áE{l!l!L' tisetaságának. küzvetl*n kcirnyékének tisztíintártása, az áltff.!ilnk Ll2effieftetett játszótér rendlrentartása
:gegmÉÍszedés, rendszer*s Íünyírás, trisebb káfbaNtaltás* feÍádatok elvÉgzése}

szeÍVezet neve:

Határtalan Szív Alapítv

Kitöltő vezió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.05.09 09.53.45



PK-T42
A kettős köny.witelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:

Határtalan Szív

Támogatási program elnevezése: =tÍ€Eési 
kottségek Íinaszírozása és eEyéh tNotogi kÍadások

TámogatÓ megnevezése: }Íp[Önlatlc Spouses sf Birdapest

Támogatás forrása:

köZponti köItségvetés

önkormányzati költségvetés

'*'.t-t'",La''"rÉ.
más qazdálkodó

n

!
m

!
Támogatás időtartama: Lev

Támogatási összeg: 1 910 000

_ ebből a tárgyévre 'iutó összeg: t 9l_0 000

tárgyéVben felhasznált összeg : 199 329

- tárgyévben Íolyósított összeg:
1 910 000

Támogatás tÍpUsa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 999 329

Felhalmozási

Osszesen: 999 329

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

t gtldape.sret'l é!6 dipte*raffi fetesé$ek Íelaiánfását a

'né'kfi 
kcnytr'afe*sz erelés! cÍ k}req valanr int rtr osó g ép

táff ssatG,tt cé!csoportok étkezÉ.si
besz *rr ésére fsrdíÍofiil k.

köIrségeire" vaiátn i fi t Easygb b

Az ÜzTéti évben végzett fóbb tevékenységeK es programoK oemutatasa

{ kapgtt ádoffián}'erednrélryeképpeg á.,syerffi€kek étF{eu ésérr€k min5séEe *aEynrértékbefi jav$!t' áz r.innepi étkezÉse${
;zínvona"lasabh bietcsítása vargltrtt rrre{" n vásárott t'tütö é5 mosigép a eélcsopor_t etlátásár.lak hiztGsítása { ruharrrcsás
e!'r etöség én ek b i etosítása} Érd eÍ<é!:e!r kerli [t b esz erzésre"

Kitöltő vezió:2'70'0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.09 09.53.45



A kettős
egyszeriísített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-742

Támogatási program elnevezése:
szJA 19ü Íetaján}ása

Támogató megnevezése: uagár"rslemré[yek

Támogatás forrása:

kozponti költségvetés

önkormányzati költsé gvetés

m

n
nemzetközi forrás L]

más gazdá|kodó !
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 155 518

_ ebből a tárgyévre jutó összeg: 1_55 51_8

tárgyévben Íelhasznált összeg : 155 518

tárgyéVben Íolyósított összeg :

155 5l_8

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 155 518

Felhalmozási o

Összesen: 155 518

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

t telaiánron.SZJA 1*ú_Ö! hátrányos l'!e[l€etL] gy*r,ekek részérg lrÍgtrÍén[ai szeíg*q gy'ógyszer*k, Ílletve a!'apvetö
itre[ El isZerek heszerzésÉre ÍGídÍtÜnu k"

Az üzleti éVben Végzett fóbb tevékenységeK és programol{ bemutatasa

Szervezet neve:

Határtalan Szív Alap

Kitöltő verzió : 2.70. 0 Nyomtatvány verzió : 5.3 Nyomtatva: 2016.05.09 09.53.45


