
4. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez 
 

  Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 
mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve 

közhasznú egyéb szervezetnél 
 
 
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)      
A. Befektetett eszközök  
I. Immateriális javak  
II. Tárgyi eszközök  
III. Befektetett pénzügyi eszközök  
B. Forgóeszközök      61 E Ft 
I. Készletek  
II. Követelések  
III. Értékpapírok  
IV. Pénzeszközök      61 E Ft 
C. Aktív időbeli elhatárolások  
Eszközök összesen      61 E Ft 
 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  
D. Saját tőke      41 E Ft 
I. Induló tőke/Jegyzett tőke              100 E Ft  
II. Tőkeváltozás/Eredmény     - 1 E Ft 
III. Lekötött tartalék  
IV. Értékelési tartalék  
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)  -58 E Ft 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből  
E. Céltartalékok  
F. Kötelezettségek  
I. Hátrasorolt kötelezettségek  
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek  
III. Rövid lejáratú kötelezettségek   20 E Ft  
G. Passzív időbeli elhatárolások  
Források összesen     61 E Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez 
 
 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős 
könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél  

 
 
  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen  
1. Értékesítés nettó árbevétele      20 E Ft  
2. Aktivált saját teljesítmények értéke  
3. Egyéb bevételek     160 E Ft 
  ebből:  
  – támogatások  
  = alapítói  
  = központi költségvetési  
  = helyi önkormányzati  
  = egyéb      160 E Ft 
4. Pénzügyi műveletek bevételei  
5. Rendkívüli bevételek  
  ebből:  
  – támogatások  
  = alapítói  
  = központi költségvetési  
  = helyi önkormányzati  
  = egyéb  
6. Tagdíjak  
A. Összes bevétel (1 ± 2+3+4+5+6   180 E Ft)  
7. Anyagjellegű ráfordítások        2 E Ft 
8. Személyi jellegű ráfordítások  
9. Értékcsökkenési leírás  
10. Egyéb ráfordítások    236 E Ft 
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai  
12. Rendkívüli ráfordítások  
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12  238 E Ft)  
C. Adózás előtti eredmény (A–B)   - 58 E Ft 
I. Adófizetési kötelezettség  
D. Jóváhagyott osztalék  
E. Tárgyévi eredmény (C–I–D   -58 E Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez 
 

  A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a 
kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél 

 
 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele   180 E Ft    
  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás  
  a) alapítótól  
  b) központi költségvetésből  
  c) helyi önkormányzattól  
  d) egyéb  
  2. Pályázati úton elnyert támogatás    160 E Ft 
  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel     20 E Ft 
  4. Tagdíjból származó bevétel  
  5. Egyéb bevétel  
B. Vállalkozási tevékenység bevétele   0  
C. Összes bevétel (A+B)     180 E Ft  
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai   238 E Ft 
  Anyagjellegű ráfordítások          2 E Ft 
  Személyi jellegű ráfordítások  
  Értékcsökkenési leírás  
  Egyéb ráfordítások      236 E Ft  
  Pénzügyi műveletek ráfordításai  
  Rendkívüli ráfordítások  
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  
  Anyagjellegű ráfordítások  
  Személyi jellegű ráfordítások  
  Értékcsökkenési leírás  
  Egyéb ráfordítások  
  Pénzügyi műveletek ráfordításai  
  Rendkívüli ráfordítások  
F. Összes ráfordítás (D+E)     238 E Ft  
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B–E) (Közhasznú, kiemelkedően közhasznú 
besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C–F))   
H. Adófizetési kötelezettség       
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)  
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D)     -58 E Ft 
 
Tájékoztató adatok  
A. Személyi jellegű ráfordítások  
  1. Bérköltség  
  ebből: – megbízási díjak  
  – tiszteletdíjak  
  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  
  3. Bérjárulékok  
B. A szervezet által nyújtott támogatások  
  ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, 
illetve átadott támogatás  
 



ÉLETFA ALAPÍTVÁNY a LELKI EGÉSZSÉGÉRT 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

2006 

1. Nyilatkozatok a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban 
 
b) a költségvetési támogatás felhasználása: 
 költségvetési támogatást 2006-ban nem kaptunk. 
 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 2006-ban 78 eFt működési költség és 160 eFt kifizetett óradíj került elkönyvelésre 
. 
d) a cél szerinti juttatások kimutatása 
 2006-ban cél szerintit juttatást nem kaptunk. 
 
e) a központi költségvetési szervtől…stb. kapott támogatás 
 nem kaptunk egyetlen szervtől sem támogatást 
 
f) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 a vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek, személyi jellegű 
kifizetés nem történt.  
 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmai beszámoló  

Az Alapítvány 2006-ban kezdte meg tényleges működését.  
Munkatársai két szegedi középiskolával vették fel a kapcsolatot: a diákokkal folytatott 
beszélgetésekből kiderült, hogy nagy szükség van mentális egészségük védelmére. A 
csoportfoglalkozások egy részét önkéntes felajánlás formájában végezték. 
Osztályfőnöki óra keretén beül tartottak önismereti foglalkozásokat: 20 E Ft árbevétel. 
A 2006-ban beadott négy pályázat közül a Mobilitás pályázaton elnyert összegből két 
kortárssegítő képzést valósítottak meg ezekben a középiskolákban. A 160 E Ft pályázati pénzt 
a képzés óradíjának kifizetésére fordították. A megvalósításhoz szükséges tárgyi eszközöket, 
az egyéb munkát saját erőből fedezték (térítésmentes hozzájárulás). 
Ezen felül szórólapjaikkal hívták fel a figyelmet a lelki egészségvédelem fontosságára, a 
mentálhigiénés szakemberek tevékenységére. Képzési programokat dolgoztak ki, ezek 
megvalósításához forrásokat keresnek. 
 
Az alapítvány kuratóriumának tagjai munkájukért díjazást nem kaptak.  
Személyi jellegű kifizetés 2006-ban nem volt. 
Továbbutalási céllal kapott támogatásban 2006-ban nem részesültek. 
Az alapítvány tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. 
 
A költségek, ráfordítások részletezése 
 
anyagköltség     2 E Ft 
igénybe vett szolgáltatások 53 E Ft reklám, oktatás, képzés 
bankköltség, illetékek  23 E Ft 
kifizetett óradíjak           160 E Ft 
összesen            238 E Ft 


