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szervezet neve:

Békés és Biokultúra
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AzegYszerűsítettéves beszámolómérlege (Adatokezeríorintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESzKözöK 1nrrívÁr;
A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök L47 283

l. készletek

ll. KöVetelések 'r{"&, 8 8

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 139 275
c, Aktív időbeli elhatárolások

eszrözör öSSZESEN L47 283
poRnÁsor (pAsszívÁK)
D. Saját tő}efi L46 2a1-

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény 136 146

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárgyévi eredmény alaptevél(enységból 10 135
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek l
l. Hatrasorolt kotelezensegek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások ',,., 2

FoRRÁsoK összeseru L47 283
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete I nX-r+Z

szervezet neve:

és Környéke BiokuItúra Egyesület

Nyomtatva: 20í5.10.01 09.50.58
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatoke*eríofintban,)
Alaptevékenység . Vállalkozási tevékenység összesen

el6ző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előzö év
helyesbíése

tárgyév előző év eÉző év
helyesbítésr

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saiát teliesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
752 a42 75'2 a42

: tqgdíj, alapítótól kapott
betlzetés L4l 19! L44 195

- támogatások 5lt 6'41 51í 647

- adományok o'ir*th

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

eDDol:

- alapítótól kapott beílzgÉs

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 752 a4i 752 a42

ebbő|: közhasznú tevékenység
bevételei 75'2 84i 752 a42

6. Anyagjellegű ráfordítások 70€ 683 7oG 683

7, Személyi jellegű ráfordítások 3( 2l 3( 2l

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

8, Értékcsökkenési leírás

9, Egyéb ráfordítások

10. Pénzüovi műveletek
ráfordítása'í'

Kitöltő vezió:2.65.0 Nyomtatvány vezió:1.6

(-a--t"tl: a^ll*-



dE&,
ffitHl
W

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

szervezet neve:

Békés és Biokultúra

Nyomtatva: 20í5.í0.0í 09.50.58
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezelforintban.)
AlapteveKenyse9 Vállalkozási tevékenység összesen

előző év el6ző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
heUesbítése

tárgyév előző év előző.év
helyesÖítése

tárwév

11. RendkíVüli ráíordítások

B. Összes ráíordítás
(6t7+8+9+10+11) 742 7o7 742 7o7

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 742 701 742 7o7

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 1( 135 1( 13s

12. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
1(

+,i"&
13! 1( 13!

13, Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
1( 13! 1( 13!

Táiékoztató adato[._,.F;

A. közoonti költséovetési
támogátás 42( 25( 42C 25(

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás 9l 10( 9C 100

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meqhatározótí részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
cxxvl.törvény alapján kiutalt
osszeg

4i 3l 4,, 3]

F. Közszolgáltatási bevétel
" 

,;

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. KÖnYwizsgálói záradék
] lgen B Nem

Kitöltő vezió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:í.6
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1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Biokultúra Egyesület
l

1.2 Székhely

lrányítoszám: EEEE Település:

közterület neve: Közterület jellege: ilI
Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: EE. EE . 
I d-oril 1m, H olÓl-,il'En

1.4 Nyalvántartási szám:

t.4 Szentezet adószáma:

EErEE/f#Fqrt
EEEEEEEE_E_EE

1.6 Képviseló neve; Eí

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

témáiú elóadások rendezése, Kiállítások sz
§zakmai kirtndulások szenrgzése. Biobüfé és biotermék kó§t§|ó lu iskolások résaére.

,i+

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kózíeladat, jogszabályhely: 1997.éviCL' 26

. A bioterme!és és az

3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: élő íelnöttek.
Közhasznú tevékenységból részesülók létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
az érdeklődés az egyesület tevékenysége iránt. tlövekadett a taglé!
r a sr*kmai elóadásokra, ,sa*km*i kirándulásokra. kertbemutatókra.

(raa---lV'&_'

Nyomtatva: 2015.10.01 09.50.59
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-t42

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja.

7o7

4,2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás céüa

közhasznú tevékenvséq érdel(ében
íelhasznált vagyon kimútatása
(összesen) 7oi

l(özhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált vaqvon kimútatása
(mindösszeseí) 707

4. Közhasznrl tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Ad atok eze í íori ntb an. )

6. Vezetö tisztségviselöknek nyújtott juttatás

5. Cél szerinti iutattások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatás megnevezése

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'

cél szerinti

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Elózó éV (1) Tárgy év (2)

A, Vezető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatás összeéen:

szervezet neve:

és Biokultúra

Kitöltő vezió:2,65.0 Nyomtatvány vezió:í,6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I nX-t+Z

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Ad atov ez e r fori ntb an.)

A|apadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 752 a42

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rende'lközése szerinti íelhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 4i 3]

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Euróoai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohézió§ Atapból nyújtott támogctás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)l r".r*& 705 81l

H. Összes ráíordítás (kiadás) 742

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás 3( 21

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 742 707

K. Adózott eredmény 1( 135

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közérőekú önköntes tevékénvséoröl szóló
2oos. evi Lxxxvtll. törvénynek ínegTelelően)

Erőíorrás eilátottság mutatói Mutató teüesítése

lgen Nem
Ecw. 32. 9 F) a) u6l+Bzyz > I.UUU.UUU, - ru D x
Ectv.32. § (4) b) [K7+1722=g1 a D
EcN. 32. § (4) c) [(l1+l2-Al-A2y(H7+H2)>=Q,|§] n E

Társad aI m i támog atottság m utatói Mutató íeresííése

EcN, 32. § (5) a) KCl+C2y(Gl+G2) >=0,02] a t]
EcN. 32. § (5) b) KJ1+12111xl*H2)>=Q,51 B !
Ectv. 32. § (5) c) [(Lt+L2)/2>= 70 fő] ! B

szervezet neve:

ésK Biokultúra Egyesület

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzló: í .6
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szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
3iokonyha, szakkör támogatása

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: !ox4

Támogatási összeg: 1oo oo0

- ebből a tárgyévre jutó összeg: too o0o

- tárgyévben felhasznált összeg: roo OOOl*iS,

- tárgyéVben íolyósított összeg:
[0o 000

Támogatás típusa; visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben fe|használt összeg részletezése jogcímenként

SzemélYi 
,,*,&. 0

Dologi 100 000

Felhalmozási 0

összesen: 100 000

Támogatás tárgyév! felhasználásának szóveges bemutatása:

}iokonyha e!6*dások ProP*gandáia. .szóró*ny*g kész ltésl rec.eptmá§olás.

Az uzletl evDen vegzeIl ToDo teveKenysegeK es programoK oemulatasa

sés Biokultúra

Nyomtatva: 2015.10.01 09.50.59Kltöltő vezió:2.65.0 Nyomtatvány vezió:1.6
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kettős könywitelt vezető egyéb szerveze' l

W I 

esvszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete 
I 

PK-142

Támogatási program elnevezése:
{EA-Utl-r.4-M-{}716

Támogató megnevezése: imberi Eröforrások Minisztériuma

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 250 o00

_ ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,44 ooo

- tárgyévben felhasznált összeg:
1Zt4 OOOt'i§th_

_ tárgyévben íolyósított összeg:
25o o00

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhaszná!t összeg részletezése jogcímenként

Személyi .,_.._,*,

Dologi L44ooo

Felhalmozási

Osszesen: 1.4/-ooo

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
{ támogatásta propagandaanyagok elkÉsaítésére a honlap fenntartásár& kirándulások fin*nsaírozásár* költöttük.

Az uzlell evDen vegzeu ToDp tevekenysegek es programok bemutatása
qE el K€sl u lt §Eóröl*pol(on h i rd€ltü k ÉlÖadásai n kat.

szervezet neve:

ésK Biokultúra

Nyomtatva: 201 5.1 0.0t 09.49.37
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