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Kiegészít� melléklet  

Érvényes: 2o20.o1.o1 - 2o20.12.31. 
 

Egyensúlyunkért Alapítvány 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
 
 
 
 
 
1. Az Alapítvány rövid bemutatása 
 
M�ködési forma: alapítvány. 
Az alapítás id�pontja: 1994.  
Az Alapítvány jogi személy.   

 

Bemutatkozás 

1994-ben alakultunk olyan mentális betegekkel foglalkozó szakemberek részvételével, akik 

elkötelezettek a lelki egészségmeg�rzésben, a betegségek megel�zésében. Hittek és hisznek abban, 

hogy a XXI. században lehet�vé válik egy emberközelibb, humánusabb, közösségbe integrált 

pszichiátriaiellátás, amely hatékonyabban segíti klienseinket a társadalmi visszailleszkedésben 

elfogadásban. 
 
Az Alapítvány m�ködési területe, cél szerinti tevékenysége: Pszichiátriai betegek részére nyújt 
nappali szociális ellátást és közösségi ellátást 
Nappali ellátás Fejér megye közigazgatási területe 
Közösségi ellátás a pszichiátriai betegek részére: Székesfehérvár, Gárdony, Sárbogárd és Móri járás 
közigazgatási területe. 
 
 
Az Alapítvány közhasznú min�sítéssel rendelkezik 2002. évt�l 
Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. 
             
A társadalmi vezetést a kuratórium alkotja, a napi feladatokat az alkalmazottak, önkéntesek, és egyéb 
segít�k látják el.  
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2. A számviteli politika rövid ismertetése 
A számviteli politika célja, tartalma 

 

 A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számviteli törvény (Szt.) végrehajtására 
vonatkozó el�írásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az Alapítvány 
adottságainak, körülményeinek leginkább megfelel� számviteli rendszer m�ködését. 

 
A számviteli politika - a számviteli törvény végrehajtására vonatkozóan - a következ� 
témákhoz kapcsolódóan tartalmaz el�írásokat: 

- beszámolási és könyvvezetési forma,  
- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja, 
- a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályai, 
- a kis érték� egyedi beszerzési, érték alatti tárgyi eszközök elszámolási 

módjának meghatározása, 
- az értékpapírok forgóeszközként, illetve pénzügyi befektetésként történ� 

számbavétele, 
- az eredmény-kimutatás formájának megválasztása,  
- a rendkívüli és szokásos események min�sítése, 
- a kiegészít� melléklet tartalma, szerkezete,  
- a céltartalék képzés szabályai, 
- az id�beli elhatárolás rendje, 
- a számviteli elszámolás szempontjából "lényeges"-nek min�sített információk 

(Szt. 15. § 14. bek., 72. § 6. bek.)  
- az ellen�rzés, az önellen�rzés során "jelent�sebb" összeg� hibák (Szt. 18. § 3. 

bek.), 
- a számviteli elszámolás szempontjából "nem jelent�s"-nek min�sített 

árfolyamváltozások (Szt. 31. § 3. bek.) 
- a bizonylatok könyvekben történ� rögzítésének rendje, 
- az éves beszámoló elkészítésének id�pontja, a beszámolóért való felel�sség, 
- az éves beszámoló nyilvánosságra hozatala és közzé tétele, 
- könyvvizsgálati kötelezettség 
A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes el�írásait 

külön,  
- az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata, 
- az eszközök és a források értékelési szabályzata, 
- a pénzkezelési szabályzat. 

 
 
2.1. Alkalmazott beszámoló forma, a könyvviteli zárlat id�pontjai 
 
Alapítványunk a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszer�sített éves 
beszámolóját készíti el, melyben külön közhasznúsági jelentés van. 
 
Számviteli rendért felel�s Határ Gáborné könyvel�, Dr L�rintz Zsuzsanna a kuratórium elnöke. 
Könyvelést végzi Határ Gáborné 
Beszámolót összeállította Határ Gáborné 
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A költségelszámolás választott rendszereként csak az 5. költségnemek számlaosztályban könyvelünk. 
Kiegészít� mellékletet igen, üzleti jelentést és cash-flow kimutatást nem készítünk.  
 
A könyvviteli zárlat id�pontjait alapítványunkban az alábbiak szerint határozzuk meg: 

• f�könyvi kivonatot évente készítünk. 
• az el�zetes zárás id�pontja január 31. 
• a mérlegkészítés id�pontja április.30. 
• az egyszer�sített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét, az adóbevallást, május 31-ig 

küldjük be. 
• 2019. évt�l kiegészít� mellékletet is kell készíteni. 

 
 
 
 
3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása, értékelése   
 
3.1. Mérlegb�l: 
 
Adatok: eft-ban 
 
 2019. év 2020. év 
Tárgyi eszközök 4763 3740 
Készletek 0 0 
Pénzeszközök 5416 4934 
Aktív IE 43 463 
ESZKÖZÖK 
összesen 

10222 9377 

 
 
 
 2019. év 2020. év 
Saját t�ke -896 -875 
Jegyzett t�ke 320 320 
T�ketartalék -1324 -1216 
Adózott eredmény 108 21 
Rövidlej.kötelezettség 5002 4858 
Passzív IE 6116 5394 
FORRÁSOK 
összesen 

10222 9377 

 
 

 
3.2. Eredménykimutatásból: 
 
 Közhasznú tevékenységb�l származó bevételeink, 55 323 eft. 
 
A közhasznú tevékenység ráfordításai, 55 302 eft. 
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II. SPECIÁLIS RÉSZ 
 
 
 
 
 
1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1.1. Az immateriális javakra, a tárgyi eszközökre vonatkozó táblázat 

• a bruttó érték változása,  
• a halmozott értékcsökkenés változása, 
• a tárgyévi értékcsökkenési leírás változása. 

 
IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK  

bemutatása 
                                                      

(befektetési tükör)                                                 adatok eft-ban 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BEFEKTETETT ESZKÖZ 
MEGNEVEZÉSE 

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (BRUTTÓ ÉRTÉK)  

NYITÓ 
NÖVE-
KEDÉS 

CSÖK-
KENÉS 

ÁTSOROLÁS/ÉCS 
ZÁRÓ 

NÖVEK. CSÖKK. 

I. Immateriális javak       
1.Alapítás-átszerv.akt.ért.       
2.Kísérleti fejleszt.akt.ért.       
3.Vagyoni érték� jogok       
4.Üzleti vagy cégérték       
5.Szellemi termékek       
6.Immater. javak értékhelyesb.       
II. Tárgyi eszközök 4763     4763 
1.Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni érték� jogok       
2.M�szaki ber.gépek, járm. 4763     4763 
3.Egyéb berend.felsz.járm.       
4.Tenyészállatok       
5.Beruházások, felújítások       
6.Tárgyi eszközök értékhelyesb.       
ÖSSZESEN 4763     4763 
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1.1. Nem alkalmazzuk az értékhelyesbítést. Nem számoltunk el értékvesztést a mérlegtételeknél.  

 
1.2. Nem volt adóhatósági ellen�rzésnél, önellen�rzésnél feltárt hibánk. 

 
1.3. Hosszú lejáratú kötelezettségeink nincsenek. 
 
1.4. Nincsenek az Alapítványnál 5 évnél hosszabb futamidej� (hátrasorolt kötelezettségek),  
       ill. zálogjoggal biztosított kötelezettségek. 

 
1.5. Nincsenek a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök.  

        Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés nem volt a beszámolási id�szakban. 
 
2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 
 
2.1. Történt-e az eredménykimutatás egyik változatáról a másikra való áttérés: nem  

 
2.2. Bevételek aktív id�beli elhatárolásának összege:375.eft 
2.3.Bevételek passziv id�beli elhatárolásának összege: 4905.eft 
2.4.Költségek,ráforditások aktiv id�beli elhatárolásának összege:88.eft. 

 2.5. Költségek, ráfordítások passzív id�beli elhatárolásának összege:489.eft 
 
 
 
 
 
 
 

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 

1. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma (f�ben): 10.F� 
 
2. Bérköltség (Ft-ban): 34 495 479,-Ft 
                                    
3. Személyi jelleg� egyéb kifizetések (Ft-ban): 1 406 079,Ft 
 
4. Bérjárulékok (Ft-ban): 5 783 369,Ft 

 

5. Vezet� tisztségvisel�k, igazgatósági és felügyel� bizottsági tagok 

járandóságai (Ft-ban): az Alapítvány vezet� tisztségvisel�i tiszteletdíjban nem részesült 
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A Számviteli politikában történt meghatározás szerint kivételes nagyságú és el�fordulású:     
     

Költség nemeknél: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül  elszámolt összes  
költség 10%-át. 

  
     

2020. évben:       
Igénybe vett szolgáltatások 

 
13,52%     

Anyag költség 
Nemleges 

  
0% 

    
Egyéb ráfordításoknál: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes elszámolt összes egyéb 
ráfordítás 20%-át. 

  
     

2020. évben:       
Nemleges  

  
0%      

 
   

    
Pénzügyi m�veletek ráfordításoknál: ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi 
m�veletek ráfordításainak 10%-
át. 

 

     
2020. évben:       
Nemleges  

  
0%     

         
12. pont részletezése:       
         
Átlagos statisztikai létszám: 

10 f� 
Bérköltség:                                                 34 495 479,-Ft 
Szem. jelleg� egyéb:                                    1 406 079,-Ft 
Bérjárulékok:                                               5 783 369,-FT 

 
*Szociális hozzájárulás:                               4 908 588,-Ft 
*Egyszer�sitett foglalkoztatás közterhe:        115 000,-Ft 
*Táppénz hozzájárulás                                   759 781,-Ft 

  
  

  
  

  
 
  
A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése:    
         
a) A vagyoni helyzet értékelése       
         
 T�keer�sség 

Saját t�ke   -875 
-9,33%  

 Források összesen 9377  
         
b) A pénzügyi helyzet értékelése       
         
 Eladósodottság foka 

Kötelezettségek 4858 
51,81%  

 Eszközök összesen 9377  
         
c) A likviditási helyzet értékelése       
         
 Likviditási mutató 

Forgóeszközök 5174 
106,50%  

 Rövidlejáratú köt. 4858  
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d) A jövedelmi helyzet értékelése       
         
 Árbevétel arányos üzleti 

eredmény 
Üzleti eredmény 21 

0,04%  
 Nettó árbevétel 55323  
         
 T�ke arányos üzleti eredmény 

Üzleti eredmény 21 
-2,4%  

 Saját t�ke  -875  
         

Székesfehérvár, 2021 április 30. 
 
                                                                                                  Dr L�rintz Zsuzsanna 

                                                           a kuratórium elnöke 
                                                           Határ Gáborné könyvel� 

 
 






