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1. A szervezet alap adatai
1. Elnevezés:

Guanó Barlangjáró Csoport

2. Rövid neve:

GUBACS

3. Képviselő:

Mezei Péter

4. Székhely:

1171 Budapest, Nógrádkövesd u. 46.

5. Levelezési cím:

u.a.

6. Adószám:

18101955-1-42

7. KSH szám:

18101955-9133-529-01

8. Közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

9. Bírósági nyilvántartási száma:

9114

10. Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: 2000.12.12.
11. Szervezet célja:

- természetjárás, ezen belül barlangjárás sport és kulturális célú

művelése
-

tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése a természet
védelmének elterjesztése

-

barlangok megismerése és kutatása, barlangfeltárás és
eredmények ismertetése

-

természetvédelem, barlangvédelem ezekhez kapcsolódó
nevelés, oktatás

2. A számviteli rendszer
Könyvelési rend:
2012.01.01-től taggyűlés határozat alapján
szervezet önként áttér a kettős könyvvitelre
Könyvelés pénzneme:
forint
Beszámolás formája:
egyszerűsített éves beszámoló
Mérlegkészítés időpontja:
2013. április 15.
Üzleti év:
2012. január 01. – 2012. december 31.
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3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
Az egyszerűsített éves beszámoló mérleg adatai alapján:
adatok e Ft-ban
előző év tárgy év
A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

420 1018

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

301

316

a,

alapítótol

b,
c,

központi kölcségvetéstől
helyi önkormányzattól

d,

társadalombiztosítástól

e,

egyéb, ebből 1%

301

316

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

575

4.

Tagdíjból származó bevétel

119

126

5.
B.

Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele

0

C.

Összes bevétel (A+B)

420 1018

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

849 1017

1.

Anyagjellegű ráfordítások

246

20

2.

Személyi jellegű ráfordítások

193

69

3.

Értékcsökkenési leírás

408

669

4.

Egyéb ráfordítások

5.
6.
E.

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

2

0

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

0

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

2.

Személyi jellegű ráfordítások

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.
F.

Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás (D+E)

849 1017

G.

Adózás előtti eredmény (B-E)

0

0

H.

Adófizetési kötelezettség

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-429

1

(301)

1

259
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A Guanó Barlangjáró Csoport vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Közhasznú tevékenységének árbevétele (1018 ezer forint), mely három részből tevődik össze,
a tagdíj befizetésekből (126 ezer forint), az 1%-os támogatásból (316 ezer forint) és a
közhasznú tevékenységek árbevételéből (575 ezer).
A tagdíj árbevétel előző évhez képest nőtt, mert bővült a Guanó Barlangjáró Csoport
tagjainak a száma.
Kétévente megrendezésre kerülő alapfokú barlangjáró tanfolyam, mint közhasznú
tevékenység bevétele jelentősen növelte (242%-al) az árbevételt.
A közhasznú tevékenység ráfordításai 1017 ezer forint, nagy része 65,72 %-a (669 ezer forint)
azonnal érték csökkenthető, 100 ezer forint alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök
vásárlásból állt. Ezen eszközök a működéshez szükséges felszerelések pótlását és fejlesztését
jelentette.
A másik jelentős ráfordítás az alapfokú barlangjáró tanfolyam megrendezésekor felmerülő
költségek (mint például a vidéki barlangok látogatásakor felmerülő utazási, szállás költség és
barlangbelépő díja).
A Guanó Barlangjáró Csoport 2012. évi közhasznú tevékenysége 1 ezer forint eredménnyel
zárult.

4. A cél szerinti költségek kimutatása
A Guanó Barlangjáró Csoport 2012-ben is fontosnak tartotta az alapfelszerelések bővítését és
az elhasználódott eszközök pótlását, melyre 669 ezer forintot költött. A megrendezésre kerülő
alapfokú barlangjáró tanfolyam keretében felmerülő költségek megoszlása a következő:
barlangi belépőjegyre 91 ezer forint, utazási költség 69 ezer forint, szállásdíjra 114 ezer forint,
felszerelések bérlése 22 ezer forint. Egyéb közhasznú tevékenység során felmerülő barlangi
túraengedély 10 ezer forint volt.

5. Közhasznú célú működésre kapott támogatás, 1%-os támogatás
felhasználásnak kimutatása
Az adott évi 1%-os támogatás sajátossága, hogy annak összege szeptember végén kerül
kiutalásra. Így 2012-ben az előző évi és az az évi 1%-os összeg felhasználásra került sor.
A Guanó Barlangjáró Csoport az 1%-os támogatást a 4. pontban említett barlangi
túraengedélyre, alapfelszerelésekre használta fel.
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6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének
kimutatása
A Guanó Barlangjáró Csoport 2012-ben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem
nyújtott a vezető tisztségviselőinek.

7. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
A Guanó Barlangjáró Csoport – alapszabályban megfogalmazott – célja: a barlangkutatás, a
barlangjárás, a természet és a környezet védelme, ennek a szemléletnek minél szélesebb
körben történő terjesztése, illetve az ezekhez kapcsolódó feltételek biztosítása.
A Guanó Barlangjáró Csoport 2012. évi taglétszáma: 35 fő
Az egyesület 2012 év első felében alapfokú barlangjáró tanfolyamot („GUBACS ALBAT”)
hirdetett meg, amelyet 15 fő kezdett el, ebből 1 fő a tanfolyam közepétől kimaradt, nem járt
tovább. A megmaradt 14 fő sikeresen tette le a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat
keretei közt megtartott központi vizsgát. Az év első fele (februártól júniusig) a tanfolyam
szervezése és lebonyolítása jegyében telt el, melynek során több ízben jártunk budapesti, majd
később a Bükki és Aggteleki Nemzeti Parkok területén található barlangokban (Szepesi-,
Létrási-vizes-, Kossuth-, Béke-barlangok, stb.). Így ismertettük meg a tanfolyamos
résztvevőkkel hazánk kiemelkedő szépségű barlangjait, a túrák során barlangászat technikai
alapjait, s mindezek mellett nagy hangsúlyt fektettünk a környezet- és természetvédelem
szemléletének továbbadására.
A túrázások mellet a Guanó Barlangjáró Csoport tagjai több sikeres feltáró, kutató munkában
is részt vettek belföldön (Budai karszt – Harcsaszájú-barlang, Hideg-lyuk-barlang) és
külföldön (Olaszország, Albánia, Montenegró) egyaránt.
A Guanó Barlangjáró Csoport tagjai sikeresen szerepeltek a minden évben megrendezésre
kerülő „HÁGÓ KUPA”, „MARCEL LUBENS” és a „LAKATOS -KUPA” elnevezésű
barlangász versenyeken.
A 2012-es évben is rendszeresen szervezésre kerültek nyílt, illetve ismeretterjesztő túrák. A
túrák zömében a magyar karsztterületekre koncentrálódtak. A budai barlangokba (Mátyás-,
Szemlő- és Ferenc-hegyi-barlang) lengyel barlangász barátainknak túrát szerveztünk. Az év
során több ízben segítettünk fogyatékos (mozgássérült, illetve vak) gyermekeknek terápiás
célú barlangi kirándulásokon más barlangász egyesületekkel együttműködve.
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Záradék
A kiegészítő melléklet a 2012.12.31. egyszerűsített éves beszámolóhoz tartozik.
Az egyszerűsített éves beszámoló és a kiegészítő melléklet az Országos Bírói Hivatal részére
beküldésre kerül, valamint a GUBACS székhelyén megőrzésre kerül, abba bárki betekinthet,
saját költségére másolatot készíthet.
Budapest, 2013. április 15.

Mezei Péter
képviselő
PH
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