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I. Általános kiegészítés 
 

1., A Társaság bemutatása 

A  Társaság 2011-ben alakult.  

Székhelye: 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/a. 2/4.. 

A beszámoló aláírására jogosult tagja: Kovács Tibor 

 

2., Az üzleti évben a támogatási program keretében végzett főbb tevékenységek és programok: 

A 2011. év során két alkalommal rendeztük meg az Egyesület fő tevékenységi körébe tartozó 

Biodiverzitás Napok elnevezésű rendezvényt. Az első alkalommal a Bátorliget melletti Fényi 

erdőben végeztünk felmérést május 27-29 között 32 kutató részvételével. Második alkalommal 44 

fő részvétele mellett az Esztergom határban levő Strázsa-hegyen végeztünk florisztikai és 

faunisztikai adatgyűjtést. A két felmérés összesített eredményeként mintegy 3900 fajt jegyeztünk 

listára és küldtünk el jelentés formájában az illetékes DINP ill. HNP igazgatóságaira. 

Elkezdtük az országos hanggyűjtemény összeállítását, melynek hanganyagát egyelőre honlapunktól 

függetlenül tároljuk egyik tagtársunk felügyelete alatt. 

Októberre összeállítottunk 3 múzeumi dobozt preparált rovarokkal a kiskunhalasi Szilády Áron 

Református Gimnázium számára. 

 

3., A beszámolóval kapcsolatos adatok 

 

A mérleg fordulónapja 2011. december 31. 

Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év május 31, így az e szerinti elszámolásokat tükrözik 

a mérlegadatok. 

A Társaság a 2011. év vonatkozásában az egyszeres könyvvitel alapján vezette a könyveit és készíti 

a beszámolóját. 

A devizás eszközök és források értékelése a Magyar Nemzeti Bank Rt hivatalos árfolyamán 

történik. 
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II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
A társaságban az év folyamán szervezeti és tevékenységi változás nem volt. Valamennyi eszköz és 

forrás helye a mérlegben egyértelmű. A társaság vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így 

minden felmerül bevétel és költség a közhasznú tevékenységhez kapcsolódik. 

 

III. Tájékoztató kiegészítések 

 
A társaság főfoglalkozású munkavállalóval nem rendelkezik. A tevékenységet a tagok önkéntes 

munka keretében végzik. A társaságnak a mérlegzárás időpontjáig nem volt tudomása a pénzügyi 

helyzetet befolyásoló jövőben felmerülő, függő vagy biztos kötelezettségvállalásról. 

 

 

 

 


