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A FELKAROLÓ EGYESÜLET  

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA 
 

 

Beszámolási időszak: 2019 január 1 – december 31. 

Az Egyesület teljes neve: Felkaroló Egyesület 

Az Egyesület alapszabályának kelte: 2014.10.24. 

Az alapítás a Fővárosi Törvényszék 9 Pk.60.703/2013//2. számú végzésével 15315. sorszám 

alatt 2014.január 08. án jogerőre emelkedett. 

 

Nyilvántartási száma: 01-02-0015315 

Adószáma: 18521614-1-43 

Statisztikai számjele: 18521614-9499-529-01 

Székhelye: 1094 Budapest, Márton utca 35. B. 3. em. 51. 

Az Egyesület minősítése: nem közhasznú 

Az Egyesület képviselője: Schuchné Rumpli Henriette 

 

Az Egyesület célja: „Segítse a súlyos, akadályozott beszédfejlődésű és a súlyos nagyothalló 

gyermekek/tanulók beszédfejlődésének elősegítését, az értelmi fejlődésben középsúlyos 

fokban sérült, továbbá a tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók fejlesztését. Segítsen a 

hátrányok csökkentésére irányuló terápiák, fejlesztési módszerek tárházának és eszközeinek 

bővítésében. Támogassa érzékenyítő programok szervezését, kiadványok készítését, 

terjesztését. - Támogasson hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szociális, egészségügyi, 

érzelmi, nyelvi, szociokulturális hátrányainak csökkentésére irányuló programokat. - Segítse 

elő a tehetséges gyermekek képesség-kibontakoztató programjainak megvalósítását. - 

Biztosítson lehetőséget önkéntes tevékenységek megszervezésére, koordinálására és 

végzésére. - Továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák támogatása, szervezése, 

rendszeres támogatás nyújtása a belső továbbképzés rendszerének működtetéséhez.” 

 

Az Egyesület folyószámláját a Takarékbank Zrt. vezeti 

Számlaszámai: 65100149-11386254-00000000 

 

Az Egyesület mérlegét Czeglédi Jánosné mérlegképes könyvelő állította össze. 

Nyilvántartási száma: 166469 
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Könyvvezetés módja 

Az Egyesület tevékenységének megkezdése óta kettős könyvvitelt vezet és ennek megfelelően 

a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 29. § (1) szerinti PK-542 „Kettős 

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját” készíti, amely 

mérlegből, eredmény-levezetésből, és közhasznúsági mellékletből áll. Az egyesület éves 

beszámolójának elkészítésére egyebekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt valamint 

az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

Üzleti év és a beszámoló készítés időpontja 

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 

Beszámoló készítés időpontja: 2020. március 31. 2019. december 31. fordulónappal. 

 

Az Egyesület által alkalmazott általános értékelési módok, leltározási szabályok 

A 2000. évi C. Számviteli törvény értékelési szabályai több vonatkozásban is választási 

lehetőséget biztosítanak. Ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása, illetve az erre vonatkozó 

döntések az Egyesület Számviteli politikájában kerültek szabályozásra, az alábbiak szerint: 

 Befektetett eszközök: könyv szerinti nettó értéken 

 Forgóeszközök: 

o Készletek: tényleges beszerzési értéken 

o Belföldi pénzértékre szóló követelések: könyv szerinti értéken 

 Saját tőke: könyv szerinti értéken 

 Belföldi pénzértékre szóló kötelezettségek: könyv szerinti értéken. 

 

Az Egyesület a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, 

készletbeszerzéseit év közben költségként számolja el.  

 

Az Egyesületnek 2019. évben nem voltak sem befektetett eszközei, sem készletei. 

 

Az eszközök 2019. év december 31-i záró egyenlegei: 

 

 Bankszámla egyenleg HUF: 1.720.000 Ft. 

 

 Pénztár egyenleg: 17.000 Ft. 

 

 Pénzeszközök összesen: 1.737.000 Ft. 

 

 Összes vagyon 2019.-ben: 1.737.000 Ft. 
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Az Egyesület bevételei: 

 Tagdíjak:  110.000 Ft 

 Magánszemélyektől kapott támogatások:                   1.181.000 Ft. 

 ebből: egyesületi célkitűzésre: 1.111.000 Ft 

            Indián táborra:                    70.000 Ft 

 SZJA 1 % NAV jóváírás:                                               603.000 Ft. 

 Gazdálkodó szervezetektől kapott támogatás                553.000 Ft. 

 ebből: MOL Alapítványtól:         403.000 Ft 

         Cetelem Banktól:                 150.000 Ft 

 Összes bevétel:                                                           2.447.000 Ft. 

 

Az Egyesület kiadásai: 

Az Egyesület csak az alapítási célnak megfelelő tevékenységet végez. 

A magánszemélyektől és gazdálkodó szervezetektől kapott támogatásokat az egyesületi 

céloknak megfelelően súlyosan hátráltatott beszédfejlődésű és középsúlyos fogyatékkal élő, 

valamint hátrányos szociális helyzetű gyermekek fejlesztésére, támogatására fordítja a 

szervezet.  

 

 Egyesületi célkitűzések szerinti kiadások, ráfordítások: 

 Fejlesztő játékok, eszközök beszerzése 276.000 Ft. 

 Kutyás terápiás foglalkozások 497.000 Ft. 

 Zöldsuli tábori étkeztetés  150.000 Ft. 

 Gyermekek szállítása  185.000 Ft. 

 Zenei előadás 60.000 Ft 

 Emblémázott pólók, könyvek 82.000 Ft 

 Egyéb szolgáltatások 135.000 Ft 

 Igénybe vett szolgáltatások, egyéb működtetési kiadások: 

 Irodaszerek, bank, egyéb anyagjellegű ráfordítások 129.000 Ft. 

 Ügyviteli szolgáltatás: 60.000 Ft. 

 Értékcsökkenés: 24.000 Ft. 

 Összes kiadás:  1.598.000 Ft. 

 Alaptevékenység eredménye: 849.000 Ft. 

 

A fentiekből az iskolára vetített bevételek és kiadások 

Bevételek:  

Nyírő Zoltán   240.000 Ft 

Csörgő Judit   100.000 Ft 

Szerencsés Hajnalka    10.000 Ft 

Tagdíj     66.000 Ft 

Zöldsuli tábori étkeztetés  150.000 Ft. 

Összes bevétel:  566.000 Ft 

Az esetleges 1% felajánlás ismeretlen 
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Kiadások: 

Zöldsuli tábori étkeztetés  150.000 Ft. 

Gyermekek szállítása   185.000 Ft. 

Nyírő Máté osztálya  100.000 Ft 

Könyv     15.000 Ft 

Pólók     34.765 Ft 

Kiadvány  ..65.700 Ft 

Összes kiadás:  555.465 Ft 

 

Ezen felül közös banki és könyvelői költségek. 

 

Az egyesülettől sem vezető tisztségviselői sem más társadalmi segítő személyek semmilyen 

juttatásban nem részesültek. 

 

Az adományok, valamint egyéb támogatások felhasználásáról bárki az egyesület székhelyén 

tájékozódhat, betekintést nyerhet. 

 

Támogatók 

 MOL Alapítvány 

 Kalapeca 

 Fényszóró Alapítvány 

 Magánszemélyek 

 Cetelem Bank 

 1% 

 

Tervek 

 Az Állatasszisztált terápia folytatása 

 Rajzpályázat kiírása, jutalmazása 

 Tanulmányi munka jutalmazása 

 Fejlesztő eszközök vásárlása 

 Gyermekprogramok támogatása (érzékenyítő nap, gyermeknap) 

 Egyesületi szórólapok terjesztése 

 Támogatók felkutatása 

 

 

Budapest, 2020 június 28. 

 

 

………………………………………. 

Schuchné Rumpli Henriette 

elnök 

(az Egyesület képviselője)  


