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A FELKAROLÓ EGYESÜLET
2020. nyr nn s z lwol.,ó.ra

Beszámolási időszak: 2019 jarruar l - december 31.

Az Eryesület teljes neve: Felkaroló Egyesület

Az Eryesület alapszabályának kelte: 20l 4.10.24.

AzaIapítás a Fővárosi Törvényszék 9 Pk.60.703l20l3l12. számú végzésével 15315. sorszám
alatt20l4január 08. án jogerőre emelkedett.

Nyilvántartási száma: 01 -02-001 53 1 5

Adószáma z I 8521 61 4-1 -43

Statisztikai számj ele : 7 8 52I 67 4 -9 499 -529 -0l

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

Az E5resület minősítése: nem köáaszrú

Az Eryesület képviselője: Schuchné Rumpli Henriette

Az Eryesület 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
hátranyok csökkentésére iranyuló terápiák, fejlesáési módszerek tátrbazának és eszközeinek
bővítésében. Támogassa érzékenyítő programok szewezését, kiadvárryok készítését,
terjesztését. - Támogasson hátrrányos helyzetll gyermekek/tanulók szociális, egészségügyi,
érzelmí, nyelvi, szociokulturalis hátranyainak csökkentésére irányuló programokat. - Segítse
elő a tehetséges gyermekek képesség-kibontakoáató prograrnjainak megvalósítását.
Biáosítson lehetőséget önkéntes tevékenységek megszervezésére, koordinálására és

végzésére. - Továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák üímogatása, szeívezése,
rendszeres támogatas nyújtása a belső továbbképzés rendszerének működtetéséhez."

Az E gye sül et fo ly ó számláj át a Takarékb ank Zrt. v ezetí
Számlasám a: 65 1001 49 -1 1386254-00000000

Az Egyesület mérlegét Czeglédi Járrosné mérlegképes könyvelő állította össze.
Nyilvántartási száma: 166469



Könywezetés módja

Az Egyesület tevékenységének megkezdése óta kettős könywiteltvezet és erurek megfelelően
a civil szewezetekről szóló 2011. évi CDO(V. Törvény 29. § (1) szerinti PK-542,,Kettős
könywitelt vezető egyéb szewezet egyszerűsített éves beszímolóját" készíti, amely
mérlegből, eredmény-levezetésből, és köáasmúsági mellékletbőI áI1r. Az egyesület éves

beszámolójának elkészítésére egyebekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt, valamint
azamakfelhataLmazása alapján kiadott kormarryrendelet előírásait kell alkalmazni.

Üzleti év és a beszámoló készítés időpontja

Az iózleti év megegy ezik a naptári éwel.
Beszúmoló készítés időpontja: 202]. március 3]. 2020. december 3l. fordulónappal,

Az Eryesület által alkalmazott áItalános értékelési módo§ leltározási szabályok

A 2000. évi C. Számviteli törvény értékelési szabéúyat több vonatkozásban is válasáási
lehetőséget biztosítanak. Ezeknek a lehetőségeknek a kihaszrralas4 illetve az erre vonatkozó
döntések az Egyesiilet Számviteli politikájában kerültekszabáIyozásra, az alábbiak szerint:

o Befektetett eszközök: könyv szerinti nettó értéken
o Forgóeszközök:

o Készletek: tényleges beszerzési értéken
o Belftrldi pénzértékre szóló követelések: könyv szerinti értéken

o sajáttőke: könyv szerinti értéken
. Belftldi pénzértékre szóló kötelezettségek: könyv szerinti értéken.

Az Egyesület a készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvarrtarüást nem vezet,
készletbeszerzéseit év közben költségként számolja el.

Az Egyesületnek 2020. évben nem voltak sem befektetett eszközei, sem készletei.

Az eszkőzők2020. év december 31-i záró eryenlegei:

Tárgyi eszközök

Bankszámla egyenleg HUF:

Pénzlar egyenleg:

p érveszközök ö s szesen :

összes yaryon:

125.000 Ft

1.761.000 Ft

5.000 Ft

1.766.000 Ft

1.891.000 F,t



Az Eg;resület kiadásai:

Az Egyesület csak az alapítási célnak megfelelő tevékenységetvégez.
A magrárrszemélyektől és gazdálkodó szervezetektől kapott támogaásokaí az egyesületi
céloknak megfelelően súlyosan hátráltatott beszédfejlődésű és középsúlyos fogyatékkal élő,
valamint hátrarryos szociális helyzehí gyermekek fejlesáésére, támogatásiára fordítja a
szervezet.

Az Eryesület bevételei:
Tagdíjak:
Magánszemélyektől kapott támogatások:

ebből: egyesületi célkittizésre: 619.000 Ft
állatassnsztát terápiiára : 4 7. 000 Ft

SZJA 1%NAVjóváírás:
Gazdálkod ő szerv ezetektől kapott támogatás

ebből: MOL ,\lapíNanytól: 312.000 Ft
összes bevétel:

E gt e s ü I e t í c é I kí tűz é s e k s z erínt i kí adá s o k, r áfor dít ás o k :

Fej lesztő j átékok, eszközök beszerzése
Kutyás terápias foglalkozások
Fejlesáő könyvek
Biztonsági anyagok, eszközök
Előadások, továbbképzések
Emblémazott pólók
Egyéb szolgáltaüísok

Igénybe vett szolgáltatások, egéb működtetési kiadások:
Irodaszerek, bank, egyéb anyagjellegű ráfordítasok
Ügyviteli szolgáltaás:
Ertékcsökkenés:

összes kiadás:

Alaptevékenység eredménye:

104.000 Ft
666.000 Ft

663.000 Ft
312.000 Ft

1.745.000 F,t

648.000 Ft
338.000 Ft
143.000 Ft
12.000 Ft
65.000 Ft
76.000 Ft
50.000 Ft

l72.000 Ft.

105.000 Ft.

23.000 Ft

1.632.000 Ft

113.000 F,t

Az egyesülettől sem vezető tisztségviselői sem más társadalmi segítő személyek semmilyen
j uttatásban nem részestiltek.

Az adományok, valamint egyéb támogatasok felhasmálásáról bar:k,,:,az egyesület székhelyén
táj ékozódhat, betekintést nyerhet.

Támogatók
MOL Alapítvány, Kalapec4 Fényszóró Alapítvány, Magánszemélyek, 1%



Tervek
o Az Állatasszis zá|t terápia folyüatasának fi nanszí r ozása
. Rajzpályázat kiírrása, jutalmazÁsa

. Tanulmanyi munka jutalmazása

o Fejlesztő eszközökvásárlasa
o Gyermekprogramoktámogatasa
o Szórólapok készítése, terjesztése (ELTE Gyakorló Óvoda EGYMI)
o Tárrrogatók felkutatása
o pedagógustovábbképzéstámogatasa

Budapest, 202l. május 2.

l

elnök
(az Egyesület képüselője)


