A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva
Kiegészítő melléklet
a Karszt és Barlang Alapítvány
a 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolójához
I. Általános rész
1. A szervezet főbb adatai:
Megnevezése: Karszt és Barlang Alapítvány
Székhelye: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.
Nyilvántartási szám: 01- 01- 000887
Adószám: 18009255-1-41
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú
Képviselő: Hegedűs Gyula
2. A számviteli politika meghatározó elemei, azok változása, a változás eredményre gyakorolt
hatása:
A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámolójához
Alkalmazott könyvvezetés. Kettős könyvvitel.
Üzleti év: naptári évvel azonos
Mérlegfordulónap: december 31.
Mérlegkészítés napja: a mérlegforduló napot követő 3. hónap utolsó napja.
Könyvvizsgálat: Kötelező könyvvizsgálatot a számviteli törvény nem ír elő.
3. Az alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolása
a. Saját termelésű készletek értékelése :
Nincsenek saját termelésű készletek
b. Vásárolt készletek értékelése:
Nincsenek vásárolt készletek
c. Értékcsökkenési leírás:
Az értékcsökkenés elszámolása azon tárgyi eszközök esetében, amelyek beszerzési értéke nem haladja
meg a 200.000 Ft-ot, a használatba vételkor egy összegben megtörténik értékcsökkenési leírásként.
Az előző pontba nem tartozó , nem kis értékű eszközök esetében lineáris értékcsökkenési elszámolás
történik.
4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása évenkénti megbontásban:
Nem volt ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
5. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:
Közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel.
6. A vagyoni, pénzügyi helyzet , a működés eredményének bemutatása:
A vagyoni helyzet elemzése során látható, hogy az eszközök kizárólag forgóeszközök, azon
belül is csak pénzeszközök és értékpapírok vannak.
Az Alapítvány induló tőkéje 3 000 000 Ft
Az összes bevétel tárgyévben 279 046 Ft volt.
Ráfordítások:
Anyag jellegű ráfordítások : 73 224 Ft
Adózás előtti előtti eredmény: 205 822 Ft
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II. Tájékoztató rész
1. Mérlegen kívüli tételek:
Nincs ilyen tétel
2. A lekötött tartalék jogcímek szerint:
Nincs lekötött tartalék
3. Mérlegen kívül biztos és függő kötelezettségvállalások összege fajtánként:
Nincs ilyen kötelezettség vállalás
4. A hátrasorolt eszközök értéke jogcímek szerint:
Nincs hátrasorolt eszközök
5. Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek:
Nincs ilyen
6. Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségre képzett céltartalék alakulása:
Nincs ilyen
7. A valós értékelésre vonatkozó adatok:
Az Alapítvány nem él a valós értékelés lehetőségével
8. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi
jellegű egyéb kifizetések:
Az alapítvány nem foglalkoztatott munkavállalót
9. Azon kötelezettségek összegei, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel
bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg:
Nincs ilyen
10. A tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-flowra
gyakorolt hatása:
Nincs ilyen
11. Külföldi telephelyek főbb adatai:
Nincs ilyen
III. Specifikus rész
1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
a.) Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése:
Nincs ilyen
b.) A besorolások és minősítések miatti változások számszerű hatása:
Nincs ilyen
c.) Mérlegformátum változásának indoklása:
Az alapítvány közhasznú jogállása miatt kettős könyvvezetésre kötelezettség
d.) Új mérlegtételek tartalma, elkülönítés indoklása:
Nincs új mérlegtétel
e.) Az összevont mérlegtétele részletezése, az összevonás indoklása:
Nincs összevont mérlegtétel
f.) A tartós változást előidéző tényezők és számszerű hatásuk:
Nincs tartós változást előidéző tényező
g.) Egységes értékelésből adódó különbözet bemutatása, ha az jelentős:
Nincs ilyen
h.) Hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes törlesztései:
Nincs ilyen
i.) Negatív üzleti vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb:
Nincs ilyen
j.) Tárgyi eszköz leírásának változása esetén az eredményre gyakorolt számszerű hatás bemutatása:
Nem volt ilyen
k.) Értékhelyesbítés alakulása, a piaci értéken történő értékelés elvei, módszerei:
Nincs értékhelyesbítés elszámolás, ezzel a lehetőséggel nem él az alapítvány
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l.) Azon kötelezettségek összege, amelyek hátralévő futamideje több, mint 5 év, valamint a zálogjoggal,
vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek fajta és forma szerint:
Nincs ilyen
m.) A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai:
Nincs ilyen tárgyi eszköz
n.) A veszélyes hulladékok, a környezetre káros anyagok nyitó és záró készletének mennyiségi és
értékadatai, valamint azok növekedése és csökkenése veszélyességi osztályok szerint:
Nincs ilyen
o.) A környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés, elszámolt költségek összege, valamint a
kötelezettségek között ki nem mutatott várható összegek:
Nincs ilyen
2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása:
Nincs ilyen
Az eredménykimutatás összeállításánál az egyik változatról a másikra való áttérés indoklása:
Nincs ilyen
Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása és az összevonás indoklása:
Az eredménykimutatás egyes tételei nem kerülnek összevonásra
Kutatás és fejlesztés tárgyévi költségei:
Nincs ilyen költség

Budapest, 2020.05.30.

Hegedűs Gyula
képviselő
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