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At Avasi Arborétumért Alapítvány 1992. december 13-án került létrehozásra az alapító okirat 
aláírásával, melyet a  15.Pk.378/1992 számon került bejegyzésre a B.-A.-Z. megyei 
Bíróságon. 
Nyilvántartási szám: 05-01-0000378 
Szervezet országos azonosítója: 0500/00378/1992/3781992 
Az Alapítvány székhelye: 3537 Miskolc, Kőrösi Csoma Sándor utca 1. 4/1. 
Az Alapítvány adószáma: 18404492-1-05 
Beszámoló aláírására jogosult: Adorján Eszter (Címe: 3537 Miskolc, Kőrösi Csoma Sándor  
u. 1. 4/1.) 
 
Rövidített név: Az Avasi Arborétumért Alapítvány 
 
Az alapítvány közhasznúsági jogállása: Közhasznú 
 
Az Alapítvány alapító tagjai és alapító tőke megoszlása: 
Alapító tőke nincs feltüntetve 
 
Az alapítvány jelenlegi alaptőkéje :  
 
A mérlegkészítés időpontja: 2022.04.30. 
 
Az alapítvány fő tevékenysége: környezetvédelmi tevékenység 
 
Az alapítvány célja 
 
Anyagi támogatást biztosítani: -az Avasi Arborétum már elkészült, illetve megvalósított 
tülevelű része /fenyőgyüjtemény,ill. a fenyők kerti formáit beutató arborétum részlet/ 
fenntartásához,gondozásához, megóvásához és bemutatásához; -az arborétum 
növényanyagának megismertetéséhez,rendezvények bemutatások, látogatások rendezéséhez, -
a növényanyagról ismertető szerkesztéséhez, kiadásához és terjesztéséhez, -az arborétum 
továbbfejlesztéséhez--lomblevelű parkerdő és az őshonos fákból álló un. Avasliget 
telepítéséhez, -az arborétum létesítményeinek bemutató kertrészleteinek létesiében 
gondozásában, fejlesztésében, felujításában /szivárvány rózsakert, gyógynövény bemutató 
kert, sziklakert, rhododentron liget/ ésszépítésében cselekvően közreműködő állampolgárok 
és közösségeik részére. az Avasi Arborétum már elkészült, illetve megvalósított tűlevelű része 
(Dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény) illetve a lombosfa és csrjegyűjtemény (avasliget) 
fenntartása, gondozása, megóvása és bemutatása. az arborétum növénymyagának 
nyilvánosságával való megismertetése, rendezvények , bemutatók, látogatások rendezése: a 
növényanyagről ismertető szerkesztése, kiadása és terjesztése: az arborétum létesítményeinek, 
bemutató kertrészleteinek létesítése, gondozása, fejlesztése, felújítása (sziklakert, 
rhododentron liget). Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, egészségmegőrzés, 
egészségnevelés, egészséges életmódra nevelés, természet és környezetvédelem. 

 
 

Az Alapítvány főbb jellemző adatai: 
 
2021 évi bevétel:       2.043 eFt 
Átlagos foglalkoztatottak száma:                         51 fő 
Foglalkoztatottaknak fizetett bér:                                       95 eFt 
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Személyi jellegű egyéb kifizetések:                                    14 eFt 
 
A beszámolót készítette:        Tóth Krisztina mérlegképes könyvelő 
Regisztrálási szám:                 125409 
 
Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak 
 
Szabályrendszer főbb jellemzői 
 
Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. Kormányrendelet, illetve 
2017.01.01.-től a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet szerint egyszerűsített éves beszámolót 
készít. 
A mérleget a kormányrendelet 4. sz. melléklete szerint készíti el. 
Az eredmény kimutatását a kormányrendelet 3. sz. melléklete szerint készül. 
Az Alapítvány számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvényben és az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. Kormányrendelet rögzített szabályokhoz. 
Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően 
vezeti. 
Az Alapítvány a kettős könyvvitel keretében vezeti könyveit.  
 
ÉRTÉKELÉSI MÓDOK ÉS ELJÁRÁSOK 

 
 Eszközök 
 
Az eszközök mérleg szerinti értéke 1.222 eFt. Ebből a befektetett eszközök értéke 151 eFt, a 
forgóeszközöké pedig 1.065 eFt, aktív időbeli elhatárolások 6 eFt. 

Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján soroltuk a befektetett eszközök, illetve 
forgóeszközök közé. 
A befektetett eszközök csoportjában Az Avasi Arborétumért Alapítványt gazdálkodásában 
immateriális javak és tárgyi eszközök szerepelnek. 
A forgóeszközök csoportjába készleteket, követeléseket és pénzeszközöket soroltuk. 
Értékpapírokkal a társaság nem rendelkezik. 
A követelés vevőkkel szembeni követelésből származik. 
A társaság pénzeszközei a mérleg fordulónapján 1.065 eFt, melyből a Pénztár 427 eFt. 
Aktív időbeli elhatárolást a mérleg 6 e Ft értékben tartalmaz. 
 
Az eszközök értékelési szabályai: 
 
A befektetett eszközöket beszerzési áron értékeltük, csökkentve a terv szerinti leírásokkal. 

 
I.2.1.2. FORRÁSOK 

 
A források mérleg szerinti értéke: 1.222 eFt. 
Ennek összetevői saját tőke 1.219 eFt értékkel, a kötelezettségek 3 eFt értékkel, passzív 
időbeli elhatárolás 0 eFt-al szerepelnek. A mérlegben saját tőkeként az alapítvány alapító 
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tőkéjét az eredménytartalékot, és az adózott eredményt mutattuk ki. Kötelezettségek között az 
Alapítvány rövid lejáratú kötelezettségeket szerepeltetett. 
 
Ezek azok a szállítási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzformában teljesítendő 
elismert fizetések, melyek e vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
adófizetési kötelezettséghez kapcsolódnak. 
A rövidlejáratú kötelezettségek mérlegben szereplő értéke 3 eFt, mely kötelezettségei az 
Alapítványnak a költségvetéssel és a társadalombiztosítással szemben állnak fenn, a hosszú 
lejáratú kötelezettségeket nem szerepeltettünk. 
Ezek részletezését a főkönyvi kivonat tartalmazza. 
 

I.2.2. AZ AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁSI MÓDJÁNAK ISMERTETÉSE 

 
A 200 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök költségét az alapítvány a 
használatba vétel évében egyösszegben számolja el értékcsökkenési leírásként. 

A Társasági adó törvény szerint 33 %-os leírási kulcs alá sorolt eszközök amortizációját a 
várható élettartamuk alapján számolja el az alapítvány, amely megegyezik a Társasági adó Tv 
. általi leírási kulcsokkal . 
Maradványértéket nem állapítottunk meg, mert az előre láthatólag nem jelentős. 
Az évenkénti amortizációt üzembe helyezéstől számoltuk el. A bruttó érték és a halmozott 
értékcsökkenés adja a befektetett eszközök nettó, nyilvántartás szerinti értékét. 
Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a tárgyévben az alapítvány. 
A társaság hitelezési veszteséget csak jogerős végzés vagy hivatalos értesítés után számol el, 
de erre a tárgyévben nem került sor. 
 

I.2.3. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS FORMÁJA 

 
Az Avasi Arborétumért Alapítvány az adózás előtti eredményének megállapításához az  „ A „ 
típusú /összköltség eljárással készült/ eredmény kimutatást használja az Országos Bírósági 
Hivatal által rendszeresített „PK” nyomtatvány formájában. Ez tartalmazza az alapítvány 
adózott eredményének levezetését. Az értékesítés nettó árbevételét és az egyéb bevételeket 
állítja szembe az időszak alatt, a szokásos  tevékenységhez kapcsolódó összes költséggel. A 
kettő különbözete az tevékenység adózás előtti eredménye, ami  Az Avasi Arborétumért 
Alapítvány esetében 2021-ben: 1.464 eFt volt. 

Az adózás előtti eredményt ezen kívül befolyásolja a pénzügyi műveletek eredménye, ami 
jelen esetben 0 eFt értékben szerepel. 

Az adózás előtti eredmény: 1.464 eFt volt, a vállalkozási tevékenység nem volt, így  
adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

Az adózott eredmény 1.464 eFt volt, mely az eredménytartalékot növeli. 

 
I.3. Egyéb  
 
Az alapítványi vagyon kezelője és a legfőbb döntést hozó szerv az 5 tagú kuratórium. 
 
A kuratórium tagjai: 
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Adorján Eszter  kuratóriumi elnök     
Krakkai Veronika Eszter titkár      
Iklódi László 
Adorjánné Krakkai Mária 
 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 


