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Tisztelt Police Caritas Alapítvány!

Az Országos Bírósági Hivatal részére – 710254715202204201110428647  érkeztetési számon, 

2022.04.20 11:12:40 időpontban – civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából

elektronikus küldeményt terjesztett elő.

Az Országos Bírósági Hivatal – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése, valamint az

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1)-(3) bekezdése alapján igazolja, hogy a(z) 

Police Caritas Alapítvány  elnevezésű szervezet (nyilvántartási száma: 01-01-0002260) 2021. 

évre vonatkozó beszámolójának közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette.

A beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül. 

(elérhetősége: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke)

 

Budapest, 2022. április 20.                                  

                     Országos Bírósági Hivatal

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
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A Police Caritas Alapítvány
2021. évi beszámolója

(szöveges melléklet a számviteli beszámolóhoz)

A szervezet hivatalos neve: Police Caritas Alapítvány

Rövidített név: nincs

Bírósági nyilvántartásba vétel száma: Fővárosi Bíróság 2260/1991

Bírósági bejegyzés (végzés) száma: 09/Pk.66692/1991/26

Új nyilvántartási szám: 01-01-0002260

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 172.

Levelezési cím: 1388 Budapest Pf.: 52.

Adószám: 1970-1974-1-42

Főtevékenység: A rendőri hivatáshoz, szakmához kapcsolódó
szociális és egyéb támogatások nyújtása

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

A szakszervezet hivatalos képviselői: Szél József kuratóriumi elnök

Kelt, Budapest, 2022. április 20.

Szél József kuratóriumi elnök

Tanúk:

Dr. Varga Marianna Dávid Tibor
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dr. Varga Marianna Szél József Dávid Tibor

1) A szervezeti, működésbeli változások

A Police Caritas Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) és Kuratóriuma működését illetően
2021-ben szervezeti változás nem történt. Az alapítvány titkársági feladatait a Független
Rendőr Szakszervezet (FRSZ) Központi Koordinációs Irodájának titkárságvezetője látta el.

2) Érdemi tevékenység

A kuratórium 2021-ben is gondoskodott az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelő feladatok
ellátásáról. Ennek keretében:

- a személyi jövedelemadó bevallási időszakában a kuratórium titkára az alapítvány
internetes oldalán és az FRSZ tisztségviselőinek címzett direct mailek útján intenzív
PR tevékenységet végzett az Alapítvány céljainak és tevékenységének bemutatása,
valamint az 1 %-os SZJA felajánlás hasznosságának népszerűsítése érdekében.

- a kuratórium 2021-ban is kiemelt figyelmet fordított az Alapítvány alapvető céljainak
előmozdítására, mely a rendőri hivatás teljesítése során életüket vesztett kollegák
kiskorú gyermekeinek és családtagjainak támogatására, valamint a rendőrség
szociálisan hátrányos helyzetben levő tagjainak, nyugdíjasainak és hozzátartozóinak
segélyezéssel és egyéb kedvezmények biztosításával történő megsegítésére irányult.

- az Alapítvány kuratóriuma 2021-ben 12 fő segélyben részesítéséről hozott döntést.
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Tanú: dr. Varga Marianna Kuratóriumi elnök: Szél József Tanú: Dávid Tibor

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY

2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Alapadatok

A Szervezet típusa: alapítvány
Székhelye: 1146 Budapest, Thököly u. 172.
Alakulásának időpontja: 1992.
Nyilvántartást száma: 01-01-0002260
Adószáma:19701974-1-42

Szervezet cél szerinti besorolása: szociális

A szervezet céljai:

1) a rendőri hivatással összefüggően életüket vesztett kollégáink kiskorú gyermekeinek, rászoruló
családtagjainak támogatása;

2) a Belügyminisztérium és a Rendőrség tagjainak, nyugdíjasainak és családtagjaiknak szociális-
jóléti támogatások (üdültetés, segélyezés, biztosítás és egyéb kedvezményes akciók) szervezése,
biztosítása;

3) a Független Rendőr Szakszervezet programnyilatkozatában foglalt tevékenység támogatása,
ezen belül elsődlegesen a jog- és érdekvédelmi feladatok ellátásában, az élet- és
munkakörülmények javításában, az ezekkel összefüggő szakmai feladatok elősegítésében;

4) olyan tudományos és elméleti tevékenység támogatása, amely elősegíti a dolgozók élet- és
munkakörülményeinek, egészségvédelmének javulását.

Az Alapítvány munkáját 4 fős kuratórium ellenőrzi.

A szervezet képviselője: Szél József kuratóriumi elnök

Az Alapítvány 2021. évben alapcél szerinti tevékenységéből származó bevétele: 441 eFt,
mérlegfőösszege: 3 607 eFt, alaptevékenységéből származó tárgyévi eredménye: -310 eFt
(veszteség).

Mérlegkészítés ideje: a tárgyévet követő év március 31.

Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

Az Alapítvány a PK-742 számú „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét” készíti el.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Szél József jogosult.

Az egyszerűsített éves beszámolót Rumpler Erzsébet állította össze. Kamarai azonosító száma:
004161
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A könyvvezetést megbízási szerződés keretében a Szura-Mon Bt. (adószám:24728810-1-13,
képviseli: Mayer Zoltánné, lakcím: 2132 Göd, Teleki P.u.26.) végezte.

A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.

II. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési előírások:

1. Értékcsökkenés elszámolása
Az Alapítvány az értékcsökkenés elszámolásánál a Számviteli Politikában rögzítettek,
valamint a Számviteli Törvény előírásai szerint lineáris elszámolást alkalmazza. Az egyedileg
200 ezer forint értékű eszközöket használatbavételkor egy összegben, azonnali
értékcsökkenésként számolja el.

2. Az Alapítvány készletnyilvántartást nem vezet, készletei nincsenek.

3. A mérlegtételek értékelési eljárásában változás nem történt az előző évhez viszonyítva.

4. Az Alapítványnak vevő követelései nincsenek.

5. Céltartalék képzés nem történ a tárgyévben.

6. A kötelezettségek értékelése könyvszerinti értéken történt.

III. Befektetett eszközök vagyonérték változása
Az Alapítvány a számítástechnikai eszközök után lineáris leírással számolta el az
értékcsökkenést. A tárgyévben eszközbeszerzés nem volt.

Készletek: Az Alapítványnak nincsenek készletei.

IV. Követelések
Az Alapítványnak nincsenek követelései.

V. Pénzeszközök
Az Alapítvány pénzeszközeinek állománya 3 479 eFt, 6,4 %-kal csökkent az előző évhez képest.

VI. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások nincsenek.

VII.  Saját tőke
Az Alapítvány saját tőkéje induló tőkéből, az előző évek eredményeinek összegéből
(tőkeváltozás), valamint a tárgyévi eredményből tevődik össze.

VIII.Kötelezettségek
Az Alapítványnak sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettségei nincsenek.
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IX. z alapítványnak sem hosszú-, sem rövid lejáratú kötelezettségei nincsenek.

X. Eredménykimutatás

1. Bevételek összetétele:

Bevételek 2020. (eFt) 2021. (eFt) %

Egyéb bevételek 628 441 -29,8

- támogatás 628 441    -29,8

-adomány 6 31 516,6

Összes bevétel 628 441 -29,8

A tárgyévi bevételek közül 1 %-os SZJA felajánlásból 441 e Ft volt.

2. Kiadások összetétele:

Kiadások 2020. (eFt) 2021. (eFt) %

Anyagjellegű 139 149 7,1

Személyi jellegű 360 530 47,2

Értékcsökkenés 44 72 63,6

Egyéb ráfordítás 0 0 0

Összes ráfordítás 543 751 38,3

XI. Társasági adó elszámolás
Társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett.

XII. Bér és létszám adatok

Az Alapítványnak nincsenek alkalmazottai.

Az Alapítvány a beszámoló részeként közhasznúsági jelentést is készít, melyet a beszámoló
részeként nyilvánosságra hozunk.

Budapest, 2022. április 20.

                                                                                                             Szél József
                                                                                                     a kuratórium elnöke
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