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Az  egyesület  a  2015  gazdasági  évben  tevékenységét  a  hatályos
jogszabályok  betartásával,  az  alapító  okiratnak  valamint  a  közgyűlés
határozatainak megfelelően végezte.

Az egyesület  a kettős könyvelés szabályai szerint  tesz eleget számviteli
kötelezettségeinek és egyszerűsített közhasznú éves beszámolót készít. A
mérleg fordulónapja 2015.12.31. A mérleg készítésének napja: 2016.03.31.

a.) Az elkészített számviteli beszámoló, amelynek része az egyszerűsített
közhasznú  mérleg,  az  egyszerűsített  közhasznú  eredménykimutatás
valamint  a  kiegészítő  melléklet,  a  jelen  közhasznú  jelentés  mellékletét
képezi.
A mérleg főösszege: 372 E Ft

b.) A Bodzavirág Népdalkör Egyesület a központi költségvetéstől 
támogatást nem kapott.

c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Közhasznú cél működtetésére az alábbi támogatásokat realizáltuk:

 támogatás alapítóktól:          0 eFt
 helyi önkormányzattól:               300 eFt
  Szja 1% :      187 e Ft
 egyéb támogatóktól:                                                                      0 eFt
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:               487 E Ft

Tagdíjból származó bevétel:        24 eFt
Egyéb bevétel:          0 eFt
Pályázat útján kapott bevétel:          0 eFt
Közhasznú tev.-ből szárm.bevétel:        62 e Ft
Kamat bevétel                                                                                      0 eFt
BEVÉTEL ÖSSZESEN:        86 EFt

Vállalkozási jellegű árbevételünk:                                                  0 eFt
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:               573 EFt



Ráfordítások:
Anyagjellegű ráfordítások 303 eFt
Személyi jellegű ráfordítások     0 eFt
Értékcsökkenés     0 eFt
Egyéb ráfordítások 222 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai   22 eFt
Rendkívüli ráfordítások                                                                0 eFt
RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN  547 eFt

Eredmény:   26 eFt

Pénzeszköz állományunk 132 eFt

Kintlevőségeink: Követelések     3 eFt
Kötelezettségek     0 eFt

A társaság vagyonának szerkezete az alábbi:

ESZKÖZÖK:
Immateriális javak:        0 eFt
Tárgyi eszközök:    237 eFt
Készletek:        0 eFt
Követelések:        3 eFt
Pénzeszközök:    132 eFt
Aktív időbeli elhatárolás:                                  0 eFt

   372 eFt

FORRÁSOK:
Jegyzett tőke:        0 eFt
Tőkeváltozás:    346 eFt
Tárgyévi eredmény:      26 eFt
Kötelezettségek:        0 eFt
Passzív időbeli elhatárolás:                             0 eFt

   372  e Ft



d.) Cél szerinti juttatások kimutatása

Az Egyesület cél szerinti juttatást nem folyósított.

Magánszemély  és  politikai  szervezet  az  egyesülettől  semminemű
támogatást nem kapott.

e.) Támogatások

Az egyesület 2015 évben a központi költségvetés szerveitől, az elkülönített
állami  pénzalapokból,  a  helyi  önkormányzattól,  a  kisebbségi  települési
önkormányzattól,  települési  önkormányzatok  társulásaitól  és  mindezek
szerveitől az alábbi támogatást kapta:

- támogatás önkormányzatoktól:   300 eFt
- elkülönített állami pénzalapokból:       0 eFt
- Kincstár       0 eFt
- egyéb szervezetektől:                                                         0 eFt

  300 eFt

f.) Juttatások:
Az egyesület a vezetőinek, tagjainak semminemű juttatást nem nyújtott.

A felügyelő bizottság tagjai semminemű juttatásban nem részesültek.

Alsópáhok,2016. március 31.

P.H

…....................................
           Füle Jánosné
      a szervezet vezetője


