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SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A társaságot 2011.01.17‐én vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság, és ezután kezdte
meg a tevékenységét.
A Társaság 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 764 ezer Ft, a saját tőke 764 ezer Ft, a tárgyévi eredmény 764 ezer Ft. 2012‐től
a törvényi változások hatására áttér a kettős könyvvitel szerinti könyvvezetésre.

A társaság vállalkozási tevékenységet nem végez.

TÁMOGATÁSOK és FELHASZNÁLÁSUK
Tárgyévben a Társaság összesen 995 ezer Ft támogatást kapott, és abból 653 ezer Ft‐ot
használt fel a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a fennmaradó rész készpénz
formájában a társaság rendelkezésére áll a későbbi események fedezetére.

Közhasznúsági melléklet 2011. évre

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:
székhely:
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:
képviselő neve:

Magyar Biodiverzitás-Kutató Társaság

1165 Bp. Hunyadvár u. 43/a. 2/4
16. Pk. 61.038/2010/2
14207.
Kovács Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Két alkalommal Biodiverzitás Napok elnevezésű rendezvény szervezése: 2011. május 27-29 Bátorliget
– Fényi-erdő és június 10-12 Esztergom – Strázsahegy. A két rendezvényen összesen 76 önkéntes
szakértő vett részt.
Megkezdtük az állathangtár-gyűjteményének összeállítását és honlapunkon a megfelelő oldal
kialakítását.
Befejeztük egy három dobozból álló iskolai rovargyűjtemény összeállítását a kiskunhalasi Szilády Áron
Gimnázium számára

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú
tevékenység megnevezése:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Iskolák, nemzeti parkok, független
szakértők

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nem meghatározható
Hanggyűjtemény összeállítása
Közel 4000 tételből álló fajlista
Rovargyűjtemény

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke (Ft)

Felhasználás célja

Tárgyévben befolyt támogatásokból, tagdíjakból

65626

Anyagköltség

Tárgyévben befolyt támogatásokból, tagdíjakból

93608

Szolgáltatások (Posta, hirdetés reklám)

Tárgyévben befolyt támogatásokból, tagdíjakból

324140

Személyi jellegű költségek (gépkocsi
használat, szállás, rendezvény
reprezentációja)

51927

Egyéb működési ktg. (bank, hatósági
díj, egyéb)

Előző év

Tárgyév

0

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

0

0

Tárgyévben befolyt támogatásokból, tagdíjakból

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1) eFt

Tárgyév (2) eFt

1417

ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

E. normatív támogatás

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1417

H. Összes ráfordítás (kiadás)

653

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

442

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

653

K. Adózott eredmény

764

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

76

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

A társaság 2011-ben alakult, így csak a tárgyévi adatai alapján ítélhető meg.
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

X Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

X Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

X Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

X Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

X Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

X Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] még nincs 3 éves!, nem kaphat

Fentiek alapján megállapítható, hogy a társaság továbbra is megfelel a közhasznú jogállás
feltételeinek.
A fenti közhasznúsági jelentéshez szükséges adatokat a társaság tagjai a megtartott
taggyűlésen elfogadták.

