
ALBA MENTOR HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ALAPÍTVÁNY 

2021. évi mérlegének kiegészítő melléklete 

 
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

Az alapítvány ismertetése: 

 

 

Név:  ALBA MENTOR HUMÁN SZOLGÁLTATÓ ALAPÍTVÁNY 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Horvát I.ltp.12.1/1 

Adószám: 19212443-1-07 

KSH szám: 19212443-8810-569-07 

Nyilv. szám: 07-01-0001146 

Alapítás: 2019.10.21. 

Bejegyzés:        2019.11.12. 

Alaptőke: 400.000 Ft 

 

Cél szerinti besorolás: 

 gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység , szociális foglalkoztatás 

A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása:   

A megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők, az oktatásból kikerült sajátos 
nevelési igényű fiatalok munkaerőpiaci helyzetének elősegítése. Az alapítvány céljai elérése 
érdekében képzéseket, tanácsadásokat, előadásokat, testi és mentális egészség megőrző 
programokat szervezett, irodai szolgáltatásokat nyújtott. A régióban tevékenykedő vállalatok 
vezetőit és munkatársait felkészítette e speciális célcsoport fogadására. Foglalkozási 
rehabilitációs szakértői tevékenységünkkel segítettük és segíteni fogjuk a foglalkoztatást, a 
befogadó környezet megteremtését. Akkreditált foglalkoztatóként létrehoztunk 
munkaköröket. Szolgáltatásainkat a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő 
ügyfeleink készségeire, képességeire alapozva hoztuk létre.  

 

Szervezet képviselője: 

 

Papp Mária              elnök 

Ügyvezető szerv: Kuratórium 

Tagok:                  Németh Erika 



                              Csicsmann Adrienn 

 

 

Számlavezető bank:       Ft számla:  MagNet Magyar közösségi Bank  

  

 

A beszámoló formája –Egyszerűsített éves beszámoló 

A beszámoló a főkönyvi kivonat és az ahhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások alapján készül. 

Mérleg 
 A mérlegben az eszközöket bruttó módon mutatja ki 

 A mérleget tételes leltárral támasztja alá. 

 A mérleg fordulónapja 2021.12.31. 

 

Eredmény kimutatás 
 Az alapítvány az eredményét összköltség eljárással állapítja meg. 

  

A számviteli politika keretében alkalmazott értékelési eljárások: 

Amortizáció elszámolása bruttó érték alapján, lineáris kulcsokkal – abszolút értéken- várható 
használati idő alapján egyedileg és napra időarányosan kerül megállapításra. Az alapítvány a 200 e Ft 
alatti eszközöket egyedi döntés alapján használatba vételkor azonnali értékcsökkenési leírásként 
számolja el. 

 

Befektetett eszközök alakulása:        
              ezer Ft 

 

Eszközök 

Bekerülési 
érték 

        12.31. 
Terv szerinti     
écs  

Terven 
felüli  écs  

Nettó érték 

     12.31. 

Immateriális javak      

  18 5 
 

 13 

Irodai berendezések, 
felszerelések 1 458 351 

 
 1 107 

A 200 000 Ft alatti tárgyi 
eszközök 
 

162 162                 0 

  1 638 518 
 

 1 120 



 

Pénzeszközök:                         4 046 e Ft 

 Pénztár                                                                               1 e Ft 

 Bank                                                                            4 045 e Ft 

 

Követelések :                                         967 e Ft 

 Vevő                  22 e Ft 

 egyéb követelések                                                              3 e Ft 

 2021.12.havi bértámogatás                                            942 e Ft 

 

                                

Saját tőke:                                                                                2 682 e Ft 

Induló  tőke/jegyzett tőke                                                   400 e Ft 

Tőke változás/eredmény                                                              66 e Ft    

Tárgyévi eredmény 

alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)                    2 216 e Ft 

                                         

Kötelezettségek:                         2 768 e Ft 

Rövid lejáratú kötelezettségek                                               2 768 e Ft 

Rövid lejáratú kölcsönök                                                               15 e Ft 

 Szállítói kötelezettségek                                                  471 e Ft 

 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                            2 282 e Ft 

 ebből : 

  2021.12.havi bér              1 570 e Ft 

                         SZJA,TB, SZOCHO                                            712 e Ft    

       

Passzív időbeli elhatárolások                                                     683 e Ft 

  

 Halasztott bevételek                             683 e Ft 

kapott( fel nem használt) támogatások                           683 e Ft 

 

 



 

 

Bevételek  részletezése: 

Cél szerinti tevékenységből származó bevétel :                     3 066 e Ft 

( esélyórák, informatikai szolgáltatás nyújtás) 

Egyéb bevételek                                                                   21 227 e Ft 

Támogatások (bértámogatások)                                            17 696 e Ft  

 Bethlen Gábor alapkezelő Zrt                                                 

(NEAE,NEAO támogatások)                                                  2 700 e Ft 

Önkormányzati támogatások                                                      142 e Ft 

Gazdálkodó szervezetektől, alapítványtól 

Kapott  adományok, támogatások                                               680 e Ft 

 -ebből   adományok  (magánszemélyektől)                               130 e Ft 

egyéb  bevételek                                                                              9 e 

 

Anyagjellegű ráfordítások                                                      3 491 e Ft 

Anyagköltség                                                                                810 e Ft 

 Igénybe vett szolgáltatás                                                           1 962 e Ft 

Egyéb szolgáltatások:                             241 e Ft 

 Bank költség                 125 e Ft         

 Hatósági szolg. díjak, illetékek:                           116 e Ft 

Eladott, közvetített szolgáltatás                                                    478 e Ft 

 értékcsökkenési leírás                                                        518 e Ft 

 egyéb ráfordítások                                                               27 e Ft 

 

Átlagos állományi létszám                    14 fő 

 ebből szellemi                            3  fő  ( megváltozott munkaképességű dolgozó) 

 

Személyi jellegű ráfordítások                                                18 042 e Ft 

       Bérköltség:              16 977 e Ft 

       Személy jellegű egyéb kifizetések:                            922 e Ft 

       Bérjárulék                                                                                142 e Ft 



 

Önkéntesekről készített kimutatás 
 

A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
nyilvántartott1 (aktív) személyek száma a 2021 évben: 46 Fő 

összesen 1377 önkéntes órában. 
 

(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII törvénynek megfelelően) 
 
Fogadó szervezet nyilvántartásba vételi sorszáma: 11951 
 
 

 

2021.évben kapott támogatások és tárgyévi felhasználásuk szöveges bemutatása: 

 

1.Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- Irodai és infokommunikációs eszközök beszerzése 
Szolgáltató Iroda működtetéséhez 

 NEAE-KP-1-2021/1-000007 
1.200.000 Ft 
Felhasználási időszak:2021.01.01-2022.05.31. 

Munkatársaink, önkénteseink által használt berendezések beszerzése. Szolgáltatásaink 
biztosításához, a célcsoport fejlesztéséhez valamint az ügyviteli feladat ellátásához 
eszközparkunkat bővítettük.  A támogatás segítségével vásároltunk. 
laptopokat, telefon készülékeket, nyomtatót, iratmegsemmisítőt, adathordozókat . 
A támogatás felhasználásra került 2021.évben.  

 

2.Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- „Mentorház” Megváltozott munkaképességű 
személyek munkaerő-piaci támogatása 

NEAO-KP-1-2021/8000534 
1. 500 000 Ft 

 
Felhasználási időszak: 2021.04.01-2022.03.31. 
A Mentorház projekt célja a munkaerő- piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek, 
megváltozott munkaképességűek társadalomba történő beilleszkedésének segítése és 
egészséges életvitelének megteremtéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása. A támogatás 
felhasználása a projektben dolgozó szakemberek díja, programok megvalósítása, 
adminisztrációs és PR költségek és rezsi költségek kiadásait fedezték.  
A támogatás felhasználásra került 2021.évben. 
   

                           

 
 



3.Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- Iroda korszerűsítése, fejlesztése a rehabilitációs 

foglalkoztatásban dolgozó munkatársak munkavégzése érdekében, iroda üzemeltetés 
költségeinek támogatása 

NEAE-KP-1-2021/000317 
500.000 Ft 

Felhasználási időszak: 2021.01.01-2022.05.31. 
A szolgáltatóházként működő irodahelység felújítása. Irodabútorok és eszközök vásárlása, 
üzemeltetés költségei. 2021.évben a támogatás nem került felhasználásra. 

 

4.Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -EFOP-1.1.1-15 -201500001"Megváltozott 
munkaképességű emberek támogatása" 
Támogatás időtartama: 2021.09.08.-2022.09.30.   havi  65.682 Ft/fő 
2021.évben   602.046 Ft 

 
5. Fővárosi Kormányhivatal   BP-0605/1150-0/2020  bértámogatás  

 2021.évben havi elszámolás alapján évi 16.151.975 Ft került folyósításra a megváltozott 
munkaképességű dolgozó bérköltségének biztosítására. 

2021.december hónapra járó, még ki nem fizetett támogatás a Kincstár visszaigazolása szerint 
942.467 Ft 

 

 
6.SZMJV  Városüzemeltetési keret – 09/138-18/2021 

30.000 Ft 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Székesfehérvár Sziget u.23. alatt 
lévő Önkormányzati tulajdonú bérlemény fejlesztésére használtunk fel. Internet bekötés és 
elektromos vízmelegítő beszerzés. 
A támogatás felhasználásra került 2021.évben. 
 
 
7.SZMJV Társadalmi kapcsolatok kiadásai-Székesfehérvári Civil Nap Rendezvény  



09/178-91/2021 
14.000 Ft 

 
Alapítványunk részt vett a Zichy Ligetbe a Civil Napon, hozzájárulva a társadalmi 
szemléletformáláshoz.  A rendezvényre felkészültünk szórólapok, reklámanyagok, 
kiadványokkal, kitűzőkkel. Alapítványunkat képviselő önkéntes szakértőink számára 
egységes az Alapítvány logójával ellátott egyen pólókat vásároltunk. A támogatás 
segítségével az Alapítvány megváltozott munkaképességűek által készített kézműves ékszerek 
készítéséhez szükséges nyersanyagot szereztük be és önkéntes díjat fizettünk ki a 
rendezvényen az ékszereket bemutató önkéntesünknek. A támogatás felhasználásra került 
2021.évben. 
 
8.SZMJV Társadalmi Felelősségvállalási Alap -  

09/89-61/2021 
30.000 Ft 

 
A működés biztosítása, projektek megvalósítása érdekében hatósági díj megfizetése és az 
általunk használt Önkormányzati irodában szerelési munkálatokhoz használtuk fel. A 
rehabilitációs foglalkoztató működtetéséhez a megváltozott munkaképességű 
foglalkoztatottak számára munkaruha beszerzés. 
A támogatás felhasználásra került 2021.évben. 
 

9.SZMJV Társadalmi Felelősségvállalási Alap- 

                09/189-21/2021 

                 250.000 Ft 

„Iránytű a munkaerőpiacon „ szemléletformáló előadások munkáltatóknak program szervezéséhez 
2021.07.01-2022.05.31 napja közötti  időszakban felmerülő költségeihez  . 

2021.évben felhasználásra került  67.490 Ft 

 

10.Serenum Plus Kft. - Az alapítvány cél szerinti tevékenységének támogatása  
      200.000 Ft 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az Alba Mentor Alapítvány működésének elősegítésére fordítottuk. A megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtéséhez használtuk fel. 
A Kincsesbányán létrehozott fióktelep beindításához szükséges költségeket fedeztük a 
támogatásból. (eljárási díjak, internet, telefon és nyomtatási költségek. 

A támogatás felhasználásra került 2021.évben. 

11. 1/2020. számú „Fogyatékos emberek életminőségének javítása” Fehérvár Travel 
Közhasznú Alapítvány 

Irodahelyiség használati díja  2020.06.15-2021.04.15.       1.000.000 Ft 

2021.évben 350.000 Ft került felhasználásra. 

 



Papp Mária 

 

Székesfehérvár,  2022.05.23. 


