A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-31 11:29:43. Érkeztetési szám: EB00604460

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lelki Egészségvédő Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 3 8 2 8

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Lelki Egészségvédő Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 4 9

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Bosnyák
17.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

fszt.

2/a

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 3 8 2 8

/P k.0 6 0 1 8 4 /1 9 9 3

1 8 04 4 3 2 8

1

4 2

Dr. Antalfai Márta

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest,

2 0 2 2

0 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2 7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lelki Egészségvédő Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

7 490

7 641

7 490

7 641

10 302

9 354

459

298

9 843

9 056

74

65

17 866

17 060

16 178

13 852

I. Induló tőke/jegyzett tőke

185

185

II. Tőkeváltozás/eredmény

13 897

15 993

2 096

-2 326

1 490

3 082

1 490

3 082

198

126

17 866

17 060

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lelki Egészségvédő Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

48 722

57 848

48 722

57 848

3 233

3 184

3 233

3 184

3 229

2 628

3 229

2 628

1

1

1

1

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

51 956

61 033

51 956

61 033

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

51 955

61 033

51 955

61 033

5. Anyagjellegű ráfordítások

45 966

53 647

45 966

53 647

2 916

8 016

2 916

8 016

7. Értékcsökkenési leírás

780

1 544

780

1 544

8. Egyéb ráfordítások

198

152

198

152

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

49 860

63 359

49 860

63 359

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

49 860

63 359

49 860

63 359

2 096

-2 326

2 096

-2 326

2 096

-2 326

2 096

-2 326

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 21.04.44

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lelki Egészségvédő Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

2 970

2 430

2 970

2 430

198

126

198

126

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Lelki Egészségvédő Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 14 9

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Bosnyák

17.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

fszt.

2/a

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 1 8 4

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/1 9 9 3

0 0 0 3 8 2 8

1 8 04 4 3 2 8

1

4 2

Dr. Antalfai Márta

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészségmegőrzés,betegségmegelőzés,nevelés,oktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXV.tv.32.§

1997.évi CLIV.tv.110.§
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A társadalom széles rétegei
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

900

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lelki Egészségvédő Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Adatok ezer forintban

Előző év

Támogatások
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Tárgyév
180

Előző év

2
Tárgy év

Pszichológiai szolgáltatás
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

20 090
Előző év

Tárgy év

Felnőttképzés

19 004

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

180

39 096

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

180

39 096

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Lelki Egészségvédő Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

51 956

61 033

198

126

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

51 758

60 907

H. Összes ráfordítás (kiadás)

49 860

63 359

2 916

8 016

49 860

63 359

2 096

-2 326

12

14

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.05.31 21.04.44

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2022.05.31 21.04.44

Lelki Egészségvédő Alapítvány
székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 17. fszt./2.
adószám: 18044328-1-42

Kiegészítő melléklet
2021.

Fordulónap:

2021. december 31.

Beszámolási
időszak:

2021. január 01. - 2021. december 31.

Budapest, 2022. május 27.

képviselő
P.h.
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1. Általános információk a beszámolóhoz
1.1. A Lelki Egészségvédő Alapítvány bemutatása
Alapítványunk közhasznú szervezet. Az Alapítvány fő célja pszichológiai és pszichoterápiai
szolgáltatás fejlesztésének támogatása.
Jelen beszámoló a 2021. január 01. - 2021. december 31. közötti gazdálkodási időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2021. december 31.
Mérlegkészítés időpontja: 2022. május 27.

1.3. A beszámoló közreműködői
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal)
rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma:

Név: Átolné Kovács Ágnes
Regisztrációs szám: 182033
Kurátor Kft.
1132 Budapest Váci út 4.
Adószám: 10235856-2-41

1.4. A beszámoló aláírója
A Lelki Egészségvédő Alapítvány számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredmény-kimutatást és a
kiegészítő mellékletet) a hely és a keltezés feltüntetésével az Alapítvány képviseletére jogosult
kuratóriumi elnök Dr. Antalfai Márta írja alá.
Az Alapítvány legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét,
megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A
számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső
szolgáltató feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre. A nem forintra szóló eszközök, források értékelését az MNB által közölt
devizaárfolyamon hajtja végre.

-2-

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Alapítvány által kialakított számviteli
politika szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült
fel.
Az Alapítvány számviteli politikáját az üzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli törvényben
előírt alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra és értékvesztésre vonatkozó szabályok
és céltartalék képzési előírások alapján alakította ki.
Az Alapítvány a számviteli politikában, a mérlegben szereplő tételek értékelési szabályait a következők
szerint rögzítette.
A befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban
Sztv.) foglaltak figyelembevételével – a bekerülési értéken értékeli, csökkentve azt a tv-ben megadott
alkalmazott leírásokkal. A 100.000.- Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket,
üzembe helyezéskor azonnal egy összegben értékcsökkenésként számolja el.
A követeléseket értékvesztéssel csökkentett, illetve az értékvesztés visszaírt összegével növelt
könyvszerinti értéken értékeli.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben az Alapítvány számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Üzleti jelentés
Az Alapítvány üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.6. Jelentős és nem jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
Nem jelentős összegű

A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott évet érintően, évenként külön-külön feltárt
hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének együttes (előjeltől
független) összege nem haladja meg az 1 millió forintot.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük
azokat a tételeket, amelyek tételértéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor
értékének 20 %-át és értékük meghaladja az 20 millió forintot.
Kivételes előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások, amelyek nincsenek szoros
összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban az Alapítvány tevékenységével, rendszeres
közhasznú tevékenységén kívül esnek, a bekövetkezésük eseti jellegű.

2.7. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem
változtak.
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2.8. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.9. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
Az Alapítvány tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos
információk közlésére kötelezett. Az Alapítvány sajátos tevékenységét az alábbi jogszabályok
szabályozzák:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról. A törvény értelmében az Alapítvány közhasznúsági melléklet készítésére
kötelezett.
- a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről,
- a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Mérlegen kívüli tételek
Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
Az Alapítvány pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő
- mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem
rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

3.3. Befektetett eszközök
Fordulónapon az Alapítvány immateriális javainak bruttó értéke 75 e Ft, nettó értéke 0 e Ft, a tárgyi
eszközök bruttó értéke 13.035 e Ft, nettó értéke 7.641 e Ft.

3.4. Forgóeszközök
3.4.1. Készletek
Az Alapítvány a fordulónapon készlettel nem rendelkezett.
3.4.2. Követelések
A fordulónapon az Alapítvány 186 e Ft vevő követeléssel és 112 e Ft egyéb követeléssel rendelkezett.

-43.4.3. Értékpapírok
Az Alapítvány a fordulónapon értékpapírral nem rendelkezett.

3.4.4. Pénzeszközök
Az Alapítvány a pénzeszközeit könyv szerinti értéken tartja nyilván forint összegben. A
mérlegben a házipénztárak összevont egyenlege 2021. december 31-én 696 e Ft, az elszámolási
betétszámlák összevont egyenlege 8.360 e Ft.

3.5. Aktív időbe li elhatárolások
Az Alapítvány 65 e Ft aktív időbeli elhatárolással rendelkezett.

3.6. Saját tőke
3.6.1. Induló vagyon
Az induló vagyon mérlegértéke 185 e Ft.

3.6.2.Tőkeváltozás
A tőkeváltozás fordulónapi értéke 15.993 e Ft.

3.6.3.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Az Alapítvány tárgyévi alaptevékenységének eredménye -2.326 e Ft.
Az Alapítvány 2021-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

3.7. Kötelezettségek
3.7.1. Rövid lejáratú kötelezettségek
A kötelezettségek értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. A kötelezettségek
között szerepel rövid lejáratú kölcsön 863 e Ft, vevőtől kapott előleg 98 e Ft, szállítókkal
szembeni kötelezettség 1.566 e Ft, költségvetéssel szemben fennálló kötelezettség 3 e Ft,
utalandó munkabérfizetési kötelezettség 384 e Ft, illetve egyéb rövid lejáratú kötelezettség
168 e Ft.

3.8. Passzív elhatárolások
A mérlegkészítés időpontjában az Alapítványnak 126 e Ft passzív időbeli elhatárolása
keletkezett.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Az eredmény-kimutatás tagolása
Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Tovább-tagolt tételek az eredmény-kimutatásban
Az eredmény-kimutatás tételeinek további tagolásával az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt.
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4.2. Bevételek
Bevételek alakulása
A Lelki Egészségvédő Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása

Előző időszak
e Ft

Bevétel-kategória
Árbevétel

Változás az
előző évhez
képest %

Tárgy időszak
e Ft

48722

57848

118,73

3233

3184

98,48

3229

2628

81,38

1

1

100,00

51956

61033

117,47

Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
-

Támogatások, adományok

Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

4.3. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
A Lelki Egészségvédő Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória
Anyagjellegű ráfordítások

Előző időszak
e Ft

Tárgy időszak
e Ft

Változás az
előző évhez
képest %

45966

53047

115,40

2916

8016

274,89

Értékcsökkenési leírás

780

1544

197,94

Egyéb ráfordítások

198

152

76,76

49860

63359

127,07

Személyi jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

4.4.Adófizetési kötelezettség
Társasági adó megállapítása
Az Alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, társasági adó fizetési kötelezettsége
nem keletkezett.
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4.5. Eredmény
Az adózott eredmény felhasználása
Az Alapítvány eredménye 2021-ben -2.326 e Ft veszteség, amelyet a tőkeváltozás terhére számol el.

5. Tájékoztató adatok
5.1. Bér- és létszámadatok
Az Alapítvány a 2021. év során munkaszerződéssel 1 fő munkavállalót, megbízási szerződéssel 4 főt
foglalkoztatott, részükre bruttó 1.210 e Ft bérköltség és 6.010 e Ft megbízási díj került kifizetésre, a
szociális hozzájárulási adó összege 441 e Ft.

6. Beszámoló az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről
Az alapítványunk 2021-ben is célszerinti közhasznú tevékenységet végzett. Az alapítvány fő célja
továbbra is az, hogy széles rétegek számára elérhetővé tegye a pszichológiai ellátást. Működtesse
ambulanciáját és minél több emberhez eljuttassa a mese- és művészetterápia módszereit, akkreditált
képzéseket, önismereti csoportokat szervez. Részt vesz önkormányzati rendezvényeken, kapcsolatot tart
civil szervezetekkel.
Számos önkéntessel dolgozunk, Kiképző helye vagyunk az ELTE PPK hallgatóinak, jelentős promóciós
tevékenységet végzünk, hogy népszerűsítsük a pszichológiai módszereket.
Támogatások:
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
A szerződés nyilvántartási száma 1/7637/2021. 2.000.000.- Ft
A program címe, a szerződés tárgya:
Drogprevenciós tevékenység keretében a zuglói lakosok lelki egészségének védelme, a prevenciós
tevékenység kiterjesztése a lakosság körében, a pszichológiai tevékenység népszerűsítése, a lakossági
elfogadottság növelése.
A program keretében tartottunk művészetterápiás képzést zuglói pedagógusok számára, önismereti
művészetterápiás csoportot zuglói lakosok számára, egyéni pszichológiai kezeléseket zuglói lakosok
számára, egyéni pszichológiai kezeléseket zuglói gyermekek számára

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
Relaxációs program 430.000.- Ft
A támogatás az alábbiak szerint került felhasználásra.
Online vagy személyes találkozók során relaxációs és szupervíziós programok zuglói pedagógusok,
ápolónők részére a Lelki Egészségvédő Alapítvány szervezésében.

