A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

04 Gyulai Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-31 10:30:39. Érkeztetési szám: EB00532928

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Nyilvántartási szám:

0 4

Időszak terjedelme: egész év

0 2

Tárgyév:

0 0 0 1 8 6 5

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

04 Gyulai Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
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:

Mentálhigiénés Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

5 6 3 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Békés
Közterület jellege:

Borosgyán
1/1

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 4

Ügyszám:

0 4 0 0

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

0 2

0 0 0 1 8 6 5

/P k.6 0 1 4 1

1 8 3 8 3 9 5 3

/2 0 0 0

1

04

Körömi János

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Békéscsaba

2 0 2 1

0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

11 313

10 962

11 313

10 962

3 057

3 187

458

441

IV. Pénzeszközök

2 599

2 746

Aktív időbeli elhatárolások

4 912

4 926

19 282

19 075

11 952

11 019

10 297

11 668

1 585

-940

70

291

7 264

7 924

7 264

7 924

66

132

19 282

19 075

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

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok

C.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

3 810

1 960

63 339

előző év

előző év
helyesbítése

72

Összesen

tárgyév

534

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

3 882

2 494

61 616

63 339

61 616

20

5

20

5

63 319

61 610

63 319

61 610

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

82
1

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

67 150

63 576

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

67 150

63 576

5. Anyagjellegű ráfordítások

12 688

10 270

6. Személyi jellegű ráfordítások

52 445

53 893

4 342

82
1

0

67 222

64 110

67 150

63 576

134

12 688

10 404

100

52 445

53 993

4 903

4 342

4 903

430

351

430

351

8. Egyéb ráfordítások

1

2

3

11

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

1

0

1

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

65 565

64 516

65 567

64 759

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

65 565

64 516

65 565

64 516

1 585

-940

70

1 655

-649

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

1 585

-940

70

1 655

-649

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

72

2

2

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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9

243
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
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

61 912

60 282

61 912

60 282

ebből:
- normatív támogatás

54 325

56 711

54 325

56 711

870

800

870

800

0

0

0

0

56

46

56

46

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
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

82

82

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2021.05.31 19.41.33
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Mentálhigiénés Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

5 6 3 0

Település:

Békés
Közterület jellege:

Borosgyán

1/1

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 4 0 0 / P k .6 0 1 4 1

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 4

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

0 2

/2 0 0 0

0 0 0 1 8 6 5

1 8 3 8 3 9 5 3

1

04

Körömi János

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Szociális Alapellátás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1993. évi III. tv. a szociális

ellátásokról
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Pszichiátriai, szenvedélybetegek közösségi, nappali ell
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

239

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév
0

0

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)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
elnök

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)
4 342

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

4 903
Tárgy év (2)

4 342

4 903
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

67 222

64 110

56

46

54 325

56 711

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

12 841

7 353

H. Összes ráfordítás (kiadás)

65 567

64 759

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

52 445

53 993

65 565

64 516

1 655

-649

15

16

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

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási program elnevezése: Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

3 750 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 750 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 750 000
- tárgyévben folyósított összeg:

3 750 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 190 000

Dologi

560 000

Felhalmozási

0

Összesen:

3 750 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási program elnevezése: Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

3 750 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 750 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 750 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 750 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 165 000

Dologi

585 000

Felhalmozási
Összesen:

3 750 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási program elnevezése: Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

26 155 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

26 155 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 26 155 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

26 155 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

21 770 000

Dologi

4 385 000

Felhalmozási
Összesen:

26 155 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási program elnevezése: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

12 761 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

12 761 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 12 761 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

12 761 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

11 531 000

Dologi

1 230 000

Felhalmozási
Összesen:

12 761 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási program elnevezése: Szociális Ágazati összevont pótlék
Támogató megnevezése:

Magyar Államkincstár
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

10 294 778

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

10 294 778

- tárgyévben felhasznált összeg: 10 294 778
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

10 294 778
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

10 294 778

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

10 294 778
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.31 19.41.33

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási program elnevezése: Közfoglalkoztatási program
Támogató megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

3 453 225

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 453 225

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 453 225
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 453 225
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 453 225

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

3 453 225
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.31 19.41.33

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási program elnevezése: NAV SZJA 1 %
Támogató megnevezése:

Lakosság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.09.21.-2021.12.31.

Támogatási összeg:

45 661

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

10 016

- tárgyévben felhasznált összeg: 45 661
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

45 661
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

45 661

Felhalmozási
Összesen:

45 661
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.31 19.41.33

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási program elnevezése: Ön választ MI segítünk
Támogató megnevezése:

Tesco Kereskedelmi Áruházlánc
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

400 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 400 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

400 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

400 000

Felhalmozási
Összesen:

400 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.31 19.41.33

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mentálhigiénés Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.05.31 19.41.33

Nyilvántartási szám: 04-02-0001865
Statisztikai számjel:18383953-8690-529-04
Mentálhigiénés Egyesület
Békés

KIEGÉSZÍTŐ

MELLÉKLET

a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz
2020 év
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Békéscsaba, 2021. május 13.
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I. A Beszámolóhoz kapcsolódó alap információk
a./ A mérleg fordulónapja: 12. 31.
b./ A mérlegkészítés elvi időpontja: 03. 30.
c./ Az egyesület számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai
alapján, az egyéb szervezetek beszámoló készítésének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.
28.) Korm. rendelet, valamint a közhasznú szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv. szabályait figyelembe véve alakította ki.
Ennek megfelelően a szervezet kettős könyvvitelt alkalmaz.
A mérleg szerinti eredmény megállapítására a társaság az összköltség eljárást alkalmazza
d./ A mérlegben illetve az eredmény kimutatásban az alábbi tételeknél van probléma az
összehasonlíthatósággal: nincs ilyen.
e./ A mérlegben illetve az eredmény kimutatásban az alábbi tételeknél alkalmaztunk
átsorolást, módosítottuk a minősítést, illetve alkalmaztunk az alternatív megoldások közül az
alábbit: nincs ilyen.

II. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
a./ Szabályrendszer főbb jellemzői
Az egyesület számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan
elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.
A szervezetnél alkalmazott értékelési eljárásokat, értékcsökkenési elszámolási módokat,
amortizációs politikát, annak szabályzatai tartalmazzák tételesen, itt annak ismertetésétől
eltekintünk.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elveket, értékcsökkenési elszámolási
módot, amortizációs politikát nem változtattuk meg.
(A Számviteli törvény változásán és a fentieken kívüli okokból).

b./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
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- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1
millió forintot, akkor az 1 millió forint.
c./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.
d./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó
beszámolósor értékének 50 %-át.
e./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 30 %-át.
f./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik.
Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el.
Elszámolása, könyvelése évente egyszer a mérleg-fordulónapon történik.
Maradványérték meghatározása egyedi.
Jelentős összegű (bruttó érték 30%-a feletti) terven felüli écs. és visszaírás nem volt.
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.
g./ Vásárolt készleteinek értékelése
A készleteket tételes leltározással, az utolsó beszerzési árral értékeljük.
Deviza és valuta készletet átlagáron értékeljük.
h./ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeljük.
i./ Deviza, valuta árfolyama
A devizába, valutában meglévő eszközök és kötelezettségek értékelése a számlavezető
pénzintézet árfolyamán történik.
j./ Értékvesztés
Meghatározása a partner, a tétel egyedi értékelésén alapul.
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III. Részletező információk:

a./ A szervezet nem élt az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának lehetőségével.
b./ A kapcsolatban levő más felek, társaságok adatai:
Mivel a szervezetnek kapcsolt vállalkozása nincs, illetve vele kapcsolatban levő fél nem
értelmezhető, ezért az erre vonatkozó adatszolgáltatás nemleges.
c.) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek,
költségek és ráfordítások összege és azok jellege: nincs ilyen.
d./ 2020. évben az alapítványnál „Jelentősnek” minősülő Önrevíziója nem volt.
e./ 2020. évben az alapítványnál „Jelentősnek” minősülő, lezárt Revízió nem volt.
f./ A szervezet nem élt a valós értéken történő értékelés lehetőségével.
g./ A szervezet nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, értékelési tartalékot nem képezett.

IV. A szervezet bemutatása

Az Egyesület 2000-ben alakult, a Gyulai Törvényszék vette nyilvántartásba
0400/Pk.60141/2000 számon, a közhasznú jogállás megszerzésének időpontja 2014.04.03., a
szervezet nyilvántartási száma: 04-02-0001865

Székhely: 5630 Békés, Borosgyán utca 1/1
Az egyesület képviseletére, a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult
személy:
Körömi János elnök
5600 Békéscsaba, Millenium u.9. 4/5
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II. KIEGÉSZÍTŐ, TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK
1.) 2020. évben tárgyi eszköz beszerzés nem volt..
A tárgyi eszközök nettó értéke 2020. dec. 31-én: 10.962 e Ft.
A beszámolási időszakban elszámolt értékcsökkenési leírás: 351 e Ft.
1. ) A szervezetnek zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.
2. ) Passzív időbeli elhatárolásként az alábbi tételek került kimutatásra:
Energiaköltség:
Telefonköltség

128 e Ft nagyságrendben
4 e Ft.

Aktív időbeli elhatárolás:
Biztosítási díj :
Domain név költsége:
Pályázati bevétel

13 e Ft
13 e Ft
: 4 900 e Ft

3. )A költségek összetételét és változását mutatja az alábbi táblázat
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Értékcsökkenés
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Összes ráfordítás

2019 év
12688
52445
3
430
1
65567

2020 év
10404
53993
11
351
0
64759

Eltérés Ft
-2284
1548
8
-79
-1
-808

Eltérés %
82
103
367
82
0
99

Az adózott eredmény -649 e Ft.
Az árbevétel- költség változását szemléltetve:
2019 év
67222
65567
1655

Árbevétel
Költség
Eredmény
4. )

Az

egyesület

2020

évben

2020 év
64110
64759
-649
is

folytatott

index
95
99
vállalkozói

tevékenységet,

rendezvényszervezésből származó eredménye 291 e F volt, a közhasznú tevékenységből
származó eredménye -940 e Ft.
5. ) Adófizetési kötelezettség nem merült fel.
6. ) A vezető tisztségviselők részére semminemű hitel, kölcsön folyósítása nem történt.
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7. ) A szervezet támogatásai a melléklet tartalmazza 1-8 számozott oldalon.
8. ) Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította: Nógrádi Klára ( reg. szám 117782 )

Békéscsaba, 2021.05.13.
Záradék:
A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyűlése 2021.

-én elfogadta.

Körömi János
Elnök
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Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
1
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
Magyar Államkincstár
Központi költségvetés

x

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2020.01.01.-2020.12.31.
3 750 eFt
3 750 eFt
3 750 eFt
3 750 eFt

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

x

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

3 190 eFt
560 eFt
3 750 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A klienseknek javasolja és erőfeszítéseiben támogatja a szervezet, az önellátási képességek javítására való
törekvést, a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmódra való törekvést, a munkaerőpiacra való
visszatérést, a szociális és civil kapcsolatok kialakítását.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A beszámolási időszakban az előírt szolgáltatásokon túl alternatív foglalkozásokat, karitatív tevékenységekben
való részvételt is biztosított a szervezet a kliensek részére

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
2
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
Magyar Államkincstár
Központi költségvetés

x

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2020.01.01.-2020.12.31.
3 750 eFt
3 750 eFt
3 750 eFt
3 750 eFt

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

x

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

3 165 eFt
585 eFt
3 750 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A pszichiátriai betegek ellátása az Egyesület tevékenységi körébe tartozik. A testi és lelki egészségvédelem
területén dolgozó szakemberek látják el e feladatot egyéni és csoportos szocióterápiával mindkét városban és
vonzáskörzetükben. Kapcsolati háló és szakorvosi segítséggel látja el a szervezet a klienseket. A gyógyulási
folyamatot tanácsadással, szabadidős tevékenységgel segítik a munkatársak. A segítő foglakozásúak bére és
járuléka került elszámolásra néhány dologi kiadással együtt. Intézményünkben 10 fő ellátásra van finanszírozási
forrás és keret-megállapodás.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A szerződés szerinti feladatmutatók teljesítésével tesz a szervezet eleget a finanszírozási szerződésben foglalt
feltételeknek. A szociális alapszolgáltatások ellátása mellett a szakemberek képzése is fontos feladat a szervezet
számára.

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
3
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Magyar Államkincstár
Központi költségvetés

x

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2020.01.01.-2020.12.31.
26 155 eFt
26 155 eFt
26 155 eFt
26 155 eFt

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

x

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

21 770 eFt
4 385 eFt
26 155 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás elsősorban a szakmai feladatokat ellátó szakemberek személyi jellegű költségei nyújtott fedezetet. A
dologi költségek pedig a békéscsabai szenvedélybetegek közösségi ellátásának működését biztosította.
108 fő közösségi alapellátására nyújtott fedezetet a támogatás . A közösségi ellátás feladata megoldást találni arra,
hogy a szenvedélybetegséggel küzdő emberek is képesek legyenek részt venni a társadalmi életben, értelmet adni
a mindennapoknak, maradandót alkotni .A lakosság figyelmét fel kell hívni a mentális problémákkal , és
szenvedélybetegséggekl küzdők adottságaira.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Egyéni és családi konzultációkat folytatva más közösségi programokat is biztosít a szervezet melynek célja, hogy
elősegítse közösségek kialakulását, ugyanakkor támogassa is azokat. A gyógyulási folyamat elindítása, figyelemmel
kísérése, és szinten tartása is elsőrendű feladat.A szabadidő és a mindennapok értelmes eltöltésének segítése,
segíteni megtalálni a célokat, nagyon fontos vállalása az egyesületnek. Visszavezetés a munka világába
pszichoszociális beavatkozásokkal.. Az egyedi családi hátterek ismeretében a nehezen kezelhető magányosság
érzésének leküzdésében is segítséget adnak a szakemberek.

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
4
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Magyar Államkincstár
Központi költségvetés

x

Önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

Nemzetközi forrás
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

Más gazdálkodó
2020.01.01.-2020.12.31.
12 761 eFt
12 761 eFt
12 761 eFt
12 761 eFt

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

x

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

11 531 eFt
1 230 eFt
12 761 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Pszichiátriai betegek a Békéscsabai Közösségi Házban is segítséget kapnak az alapszolgáltatás keretében
nyújtható ellátásokban. Lakókörnyezetükben végzett pszichoszociális gondozás az ellátásunk alapja. Az ismert és
igényelt programok, mint minden évben, ezúttal is meg lettek hirdetve, új lehetőségekkel bővítve a palettát. Heti
programajánló jelenik meg az igénybe vehető szolgáltatásokról.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Egyéni és családi konzultációkat folytatva más közösségi programokat is biztosít a szervezet melynek célja, hogy
elősegítse közösségek kialakulását, ugyanakkor támogassa is azokat. A rehabilitációs és re integrációs folyamat
elindítása, figyelemmel kísérése, és szinten tartása is elsőrendű feladat.A szabadidő és a mindennapok értelmes
eltöltésének segítése, segíteni megtalálni a célokat, nagyon fontos vállallása az egyesületnek. Az önfejlesztő
csoportfoglalkozásokon pszichiáter szakorvost is von be a szervezet munkába. Az egyedi családi hátterek
ismeretében a nehezen kezelhető magányosság érzésének leküzdésében is segítséget adnak a szakemberek.

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
5
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Szociális Ágazati összevont pótlék
Magyar Államkincstár
Központi költségvetés

x

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2020.01.01.-2020.12.31.
10 295 eFt
10 295 eFt
10 295 eFt
10 295 eFt

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

10 295 eFt

10 295 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Szociális szféra bérkiegészítése és annak járuléka.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A klienseknek javasolja a szervezet az önellátási képességek javítására való törekvést, a szabadidő hasznos
eltöltését, az egészséges életmódra való törekvést, a munkaerőpiacra való visszatérést, a szociális és civil
kapcsolatok kialakítását.

x

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
6
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Közfoglalkoztatási program
Békés Megyei Kormányhivatal
Központi költségvetés

x

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2020.01.01.-2020.12.31.
3 453 eFt
3 453 eFt
3 453 eFt
3 453 eFt

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

3 453 eFt

3 453 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Egyesületnél foglalkoztatott közmunkások bére és járuléka fedi le a támogatási összeget.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A klienseknek javasolja a szervezet az önellátási képességek javítására való törekvést, a szabadidő hasznos
eltöltését, az egészséges életmódra való törekvést, a munkaerőpiacra való visszatérést, a szociális és civil
kapcsolatok kialakítását.

x

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
7
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

NAV SZJA 1%
Lakosság
Központi költségvetés

x

Önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

2020.09.21.-2021.12.31.
46 eFt
10 eFt
46 eFt
46 eFt

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

46 eFt
46 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Oktatási célokra használta fel a szervezet a lakosság szja 1% felajánlását.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A klienseknek javasolja a szervezet az önellátási képességek javítására való törekvést, a szabadidő hasznos
eltöltését, az egészséges életmódra való törekvést, a munkaerőpiacra való visszatérést, a szociális és civil
kapcsolatok kialakítását.

x

Mentálhigiénés Egyesület
Támogatási programjai
Oldalszám:
8
Adatok E Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Ön választ MI segítünk
Tesco Kereskedelmi Áruházlánc
Központi költségvetés
Önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

Nemzetközi forrás
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

Más gazdálkodó
2020
400 eFt
400 eFt
400 eFt
400 eFt

Támogatás típusa:

visszatérítendő

x

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

400 eFt
400 eFt
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Gyereknap alkalmából,ill. csoportfoglalkozások megvalósításhoz történtek beszerzések: irodaszer, különbözö
eszközök, élelmiszer beszerzése, illetve szakértői díjak kerültek kifizetésre .

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A program keretében megvalósult 5 alkalommal csoportfoglalkozás, valamint gyermeknapi program,melynek
keretében előadásokat hallgattak meg a résztvevők, valamint kreatív foglalkozásokon vettek részt 2020
augusztusában.

x

