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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

T

14

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül}
Előtag

családi név

E|ső utónév

További utónevek

Viselt néy:
születési név:

Mária

Anyja neve:

Mária

Születési ország neve:
Születési település neve;

Születési ideje:

I-{,T'-F]*Etr-m

Szervezet l Jogi személy szeruezeti egység íőbb adatainak megjelenítése
(Elektrontkus klTöJtés eseíén míísolí- nem írható - mezók.)
Neve:
Eálltre!!yLitiE§

Nyitvántartásiszám:

|T|7l-ffi

0

3

6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nern küldhető be!
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Tárgyév:

rrToFrol
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Tárgyév:

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

EE{I1

I4

Válassza ki, hagy a bes:ámoló {és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. §zervezet

m

n

b. Jogi szerné§y szervezeti egység {származtatott iogi személy}

szervezet neve:

Szervezet székhelye:
lrányítószám,

m§

Kaposvár
Közierület

Közteriilet neve:

ielleoe;

Házszám:

r
|utca
------T

I

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Település:
lrányíószám,

niltil

Közterületjellege:

közterület neve:

T---l

Házszám:

Lépcsőház:

r--_l

§melet:

(Jogi szeméíy szeruezeü eg;aég esetében: "Anyaszewezef}

Beiegyző határozat szárna:

E]E

pogi szeraéfy szeruezeí egység esefében:
Jogi szernélIyé nyifuánító határozat szárna}

Szervezet í Jogi személy szetvezeti egység adó§zárna:

Képviselő

aliáínása:

r_l

ilE

Nyllviánta*ási szám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviseiőjének neve:

T*l

r-l

Aj*:

EF l4il?§3il/l§!§!{uil
EpEffiía§ia-F_LirE

csaba lstvánné

Q,Á

OOi G""ba- f*,n!,^oe

t

.,

Keltezés:

Kaposvár

L'EEE-§F-EE

Ny.v,:1,ü A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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lI1LlN§

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
Tancegyúttes

Az egyszerűsített éves beszámoló mérleoe,^,.,takezerícrintban.)
Előző év
helyesbítése

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK 1arrívÁx;

A.

Befektetetteszközök

98

30

98

30

1 481

1 493

Mg

352

l. lmnrateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B,

Forgóeszközök
l. készletek

ll, kóiletelések

95

tll. Értékpapírok

lv, pénzeszközök

c.

946

1 141

1 579

1 523

1 268

L232

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

0

0

ll, Tőkeváltozásleredmény

3 165

126

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRÁSOK {PASSZ[VÁK)

D,

Saját tőke

lll. Lekötött

tartaiék

LL42

1-

1,4z

lv. Értékelésitartalék
v. Tárovévi eredmérrv alaptevékenvseqból
(kö7hasznú tevékénységből)

§39

-36

311"

29L

3r.1

z9t

'1-579

1 523

_3

Vl. Tárgyévi erdemény vála,lkozási tevékenységből

E,
F.

Céltaftalekok
Kötelezettságek
l, HátrasoI0lt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kótelezettségek

lll. Rövid lejáratú kótelezettségek

G,

passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK OSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység neve:

§cff §gy Tánceqyütt§§ íd*pitrány

Az egyszerű sített éves beszám

1. Értékesítés
nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

ó eredményki

m

utatása

{Adatok ezer íorintban.)

összesen

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év

ol

tárgyév

előző év

eíőző év tárgyév
helyesbííése

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

364/-

6 333

3 644

6 333

2 609

4 100

2 609

4 100

21 485

4 080

21 485

4 080

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

6 253

10 433

6 253

10 {33

: közhasznú tevékenység
bevételei

6 253

10 433

6 253

10 433

5, Anyagjellegű ráíordítások

8 599

9 247

8 599

9 247

545

1 113

545

1 113

148

109

148

109

9 ?92

10 469

9 292

10 469

2. Aktivált salát teljesítmények

értéke

3, Egyéb bevételek
ebből:
-

-

taodíi,

aláp íiótol kapott befizetés

íárnogatások

4. Pénzuovi műveletek

beVételei"'

ebből

6, Személyi 1ellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők

]Uttatasal

7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzüovi műveletek

ráíordítasá

B, Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9)

ebból: közhasznú tevékenység

ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

9 292

9

z9z

-3 039

_36

-3 039

_36

-3 039

-36

-3 039

-36

10. Adófizetési kötelezettség

D. Targyévi eredmény (C-lO)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatvar 2017,09.01 13.42.40

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszárnolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016" óv
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység nevel
Tárrceg yri*t.§ §l ffpi tv§ny

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykirnutatása
vaWtozásitevékenvséu
Alaptevékenység
előző év

előző ét,

helyesbííése

tárgyév

I

előző év

előző év

heJyesbíése

tárgyév

|

2.

{Atlatok ezef forintbar,,}

összesen

előző év

a--.:
*
I elozo eV
i

helyes,bíróse

|

)

tárEyév

]

Tájékoztató aclatok
A. Központi költsegvetési
tamogatas
B. Helvi orrkormánvzatt

koltse óvetési tamo'qatás

C. Az Eurónat Unió struktttrális
alapjaibol. illetve a Kohéztos
Alapból nyújton tamogatás
D, Normatív támügatás

z5

25

450

1 050

450

1 050

1 700

27aB

1 700

z7ga

E. A szemelvi lövedelamado
meohatározótt részének adózó

rerróelkezése szerlntl felhaszná
lásáról szóló ]_996. évi CXXVi.
tóruény alapján kiutalt osszeg
F, Közszolgátatási

bevétel

KönywizsEálói záradók
Az adatok könywizsgáattal alá vannak támasztva,
Ny.v.:1"0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

I

lgen

m

Nem
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1, Szervezet l

Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1,1 Név: Szervezet

Tánce§yüne§ Ad*Firvány
1.2 Székhely: Szervezet

Effi
neve:

lrányíószám:
közterület

Település:
Közterü]et

Lépcsőház:

Hiázszám:

Emelet:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lranyítószám,

lTT-n

Település:

közterület neve:

Közterület

1.3 Bejegyzó l Jogi személlyé nyilvánító határozat szárna;

m-idl-

1.4 Nyilvántartási szám: {"Anyaszervezet")
1.5 Szervezet

/

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szeruczet / Jogi személy szervezeti egység

jellege:

[.T|9E/il

0l 3l 6lB

EffiEEEEFl_E-EE

csaba lstvánné

kepvlseaolenek neve:

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

&rb€n az alapítvány az *lapítói okiraülan rneghatdrozon teuÉleenlnseget vágezra
leladeía a §omcgy Tánf;égyütíe§ nrenedzse|áse, a táncl€í sz*mára ntégléíemtenia f*llépési
új koreogru*fi *k kész íté§e, ber*nulása-

hagyamányos népi kultúr* iránt érdeldödök számáre elérhetövÉ teüé kulruíális píü§í*nrjáI.
táncháza* szerwzése, F€llÉpé§Ék kiilcítb,iizö sza*nrai megnrérenetéselten, lolklór és
íesztiváolon. Önáló §sten mutí:na b€ új és regebbi kireográfiáit"
i é§ í*s egyfu rendezvényeken népszerüsítene f, ffiegle, fo|kl6í kúltúrát

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenyséE megnevezése:

Alkotó és előadóművészet

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

s

szórakoztató
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

ndptánc fesctiválon, közrenrüktidrünk

ren:ük{itlü nk Kapow*r yáros renrleavérryein.

a Balaron pftíT&n §zenuezett mztivÉlokon"
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5, Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1

Cél szerinti junatás megnevezése

(Ad atok eze r fori ntban.}

Beruházások-ÉrtékcsOkkenések
5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

80

Előző év

Anyag jellegű szolgáltatások
5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

109

Tárgy év
1 046

2 839

Targy év

Előző év

Egyéb szolgáltatások
Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)
CéI szerinti juttatások kimutatása

(mindösszesen)

6. Vezető

Tárgyév

Előző év

199

198

3 118

1 353

9 223

10 469

tisztségviselőknek nyúitott juttatás

6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6,2

Tisztség

Előző év (§

TárEy év (2)

A.

Vezető tísztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017,09.01 13.42.4t

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:
Tdi§§€gyüttg§

Alépit i{!ny

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1

Cél szerinti 1unatás megnevezése

(Ad atok

Előző év

Fellépésekköltségei
5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti jutattás megnevezése

ze r f ori ntb an.)

Tárgyév
5 561

Előző év

4 952

Targy év

w

Személyijellegú
5.3

e

Előző év

1 113

Tárgy év

Felkészítésköltségei

3 051

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'

6 105

9 116

Cél szerinti .iuttatások kimutatása
(mindösszesen)

9 223

10 469

6. Vezető

tisáségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (L's

Targyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év i1-)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztséqviselőknek nyújtott
juttatás (mindósszesen):
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Szervezet

PK-242

/

Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok eZer forintban,)

Előző év (1)

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

6 253

10 Zt33

1 700

2,7og

450

1 050

G. Korrigált bevétel [B_(c+D+E+F)]

4 103

6 683

H. Összes ráíordítás (kiadás)

9 292

10 469

545

1 113

ebből:

c. A személvi iövedelemadó

meqhatározott részénekaz
adőző rendó k'ezése szeri nti f elhásználásáról szóló
1996. évi C)O§l. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E, Normatív támogatás
F. Az Euróoai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohéziói Alapból nyúitott uámogátás

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráíordítiásai

9 292

K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
(a közéráekÚ önkántes tevékénységről szóló
2005. évi LXXXVlll, törvénynek megíele!ően)
E rőf o r rás

e il

átotts ág

m

utató

EcN. 32. §

>

E

7.CI0o.ooo, - Ft]

EcN. 32. § (4) c) íl1+l2-Al-A2)íHl+H2)>=Q,/§]
ársatl al m i t ám ag atottság

m

utató

45

46

Nem

D

E

D
D

(4) b) [K7+K2>=a]

T

-36

Mutató re|esiíése

i
lgen

Ectv. 32. § (4) a) rBl+B2y2

-3 039

i

EcN. 32. § (5) a) KCL+C2Y(G!+G2) >=0,o2}

EcN, 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=a,51
Ectv, 32. § (5) c/ [(Ll+L2)/2>= ffi fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
mogy Tánceg}sjtt€§

Alapitvány

Támogatási program elnevezése : Kultúráis és Sportalap
Támogató megnevezése.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzali

Támogatas forrása.

Tánogatás időtartama:

2016.

Támogatási összeg:

27oo

- ebből a tárgyéwe jutó összeg:

költségvetés

il
m

nemzetközi forrás

!

más gazdákodó

n

0 1.

01.-

2at6.t2,3t.

27oo

-

tárgyévben felhasznát összeg:

27oo

-

tárgyévben íolyósított összeg:

27o0
visszatérítendő

Tiámogatas típusa:

n

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként:
Személyi
Dologi

27o0

Felhalmozási

Osszesen:

27oo
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

atllé§likil§

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
alapínniny íenntartásábtrl müködik a §omogy Tánc€gyüttes, nr§ay ?816 évben is eZ alasszabáyáb*n
tevékeny§éget végezte- Megt€r§fit*{íe a tánclcar részérea lelká§zülé§i €s rdlépé§ íeltételÉk€t-
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
ülnD§y 7áncegytine§ A!apifvany

Támogatási program elnevezése; NEA-KK-15-M-17
Támogató megnevezése,

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költsé gvetés

Támogatás forrása:

I

más gazdákod§
20 16.

Támogatasi összeg:

1 050

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0 1.

01.-

!

n

nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:

m

20L6.L2.3L

1 050

-

tárgyévben felhasznát összeg:

1 050

-

tárgyévben folyósított összeg:

1 o5o

visszatérítendő

Támogatás típusa:

n

vissza nem térítendó

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 050

Felhalmozási

összesen:

1 050

Támogatás tárgyévi telhasználásának szöveges bemutatása:
'áncseítrházi És autentikus produkciók tletanítása. rlj ltoreográfiák keszítése. Fesztiválokon való részvétel,ötrál|ó est
etvezése, l eltnnynl ítása,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

alapitvfuy 20t§ évllen is az ala;rszalráyiit

art ffie§hatalozott tevÉkenységet végezte. Müködtette
Megteretrtrcne a tárlckar részéreafellépésiés felkÉsztilésifeltétélet(ea,

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nent küldhető be!

a §otnogy

Nyomtatva: 2017.09.01 L3.42.4t

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK.-z42

2016. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
Táncegyún*s Alepitvány

Támogatási program elnevezóse
Támogató megnevezése:

:

Más szervezetek és magánszemélyek támogatása
központi költségvetés

önkormányzatiköltségvetés
Támogatás íorrása

Támogatas időtartarna:

2

Támogatási összeg:

331

016.

-

ebből a tíirgyévrejutó összeg:

331

-

tárgyévben felhasznát összeg

331

- tárgyéVben folyósított

!
!

nemzetközi forrás

I

más gazdálkodó

m

0 1. 0 1. -

2ol5.Lz.3l

összeg:

visszatérítendő n

Támogatás típusa:

vissza nem

térítendő |fi

Tárgyévben felhasznát összeg részletezése iogcímenként:
Személyi
Dologi

331

Felhalmozási

Osszesen:

331

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
hasrf:áltuk íel.

Az üzleti évben végzett főbb ievékenységekés programok bemutatása

alapitvány 2016 é$&éí,is ez alapseabáyában nreghatározofi íeled*íokaívégezte. Mük(Mtsttö a §cnrogy
A tdnclrar részérebiztü§ííüne a íelkészülési€§ íéllépffiaíelÉtelekel

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.01 t3.42.4L

lt._,
-/: tal:\

'dL l:ilü

lnn]*l-:É

Énqilí|

ffibdl

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

[r,,,,lRfi|

t!J,lN§'

PK-242

2016. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
Tiirrcegyünes

csatott mellékletek
PK-1 42-8 1 KónywizsgóIói jelentés

Mellékletcsatolva:
Eredetivelren

P K-

14242 Szöveges beszómoló

n
elkezik n

Melléklacsatolvo:
Eredetivelrendelkezik

PK-14243 Jegyzőkönyv

Mell€kletcsatolva:
Eredetivelrendelkezik:

PK-14244 Jelenléti ív

MelléHetcsatolva:
Eredetivelrendelkezik:

P K-

1

4

24 5 Meghatalmazós

Mell€kletcsatolva:
Eredetivelrendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Mellékletcsatolva:
Eredetivel

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papíl, alapon nem küldhető be!

rendelkezik:

m
m

D
n
n
n
m

B
!
n

Nyomtatva: 2017,09.01 L3.42.41

rözrraszxúsÁc
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a Somogy Táncegyüttes Alapítvány 201ó. évi gazdálkodásáról

Az alapítvány neve:
Sornogy Táncegyüttes Alapítvány
Az alapítvány székhetye: 7400 Kaposvár Csokonai u. l.
Azalapítványadószáma: l9l93494-1l4
Az alapítvány stat.sámj ele: 19 19349 1-9499-5 6l - 4
Bírósági bejegy,zése: l4.Pk.2a282lll9l16
1

Főtevékenysége: 9499 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Az alapítvány elnöke:
Rónai Csaba Istvánné 7442Yárda Meggyes u. 68,
Beszámolót készítette::Farkas Mária mérlegképes könyvelő regisztráció:125375
A Közhasznú szervezetekről szóló

l 997 .

loglalt beszámoló:

évi CLVI. Tön ény 29 §

(

l) és (3) bekezdésben

A számviteli beszámoló tartalmi és formai követelményeit a számviteli törv-ény szerinti egyéb
szervezetek könylvezetési kötelezettségeinek sajátosságai szerint, az OBHGEPPK-I4?
,,Kettős könlruvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági

melléklete" jelentést állítottuk össze:

rr.l a

rör,rsr,cvErpsr

rÁnn

ocarÁs

Az alapítvány 2016. évben az alábbi támogatásban reszesült:,

-

rp,r

HaszNÁrÁsa

összesen:

4 080 800,-

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatala
Emberi Eróforrások Minisaériuma NEA-KK-ls-MOi7
Magánszemélyektől

III./ A

Ft

2 700 000,_ Ft

l 050 000,_
330 800.- Ft

Fi

VAGYONFELHA§ZNÁLÁs

Az alapíw ány varyonfelhas ználása" gazűlkoűsa:
2016 évben az alapítvány közhasmusági

körön

belül folytatott gazdrilkod,ist.

2016 évben az alapítltány a közhasznú feladatok ellátása érdekében 40 895 Ft értékbenvásiárolt
eszközöket, melyeket értékcsökkenesi leírás alá vont, az eszközök eryedi értéke 100 ezer forintot nem
haladta meg, azoírnal költségként sámoltunk el.

Az alapítvánv 2016. évi vagyonának részletezése:

. Nyitó pénzkeszlet
l 2016. pénzLrevételek
r Felhaszrrálható összeg összesen:
. Összese felhasználás
o Pénzmaradvány

946 O47,- Ft
10 433 498,-

tl

Ft

379 545,- Ft
10 238 46Z,-Ft
1 141 0E3,-Ft

1$,133,19&-Ft

Bevételek:

.

6 332 700"- Ft
3 75ü 00ü,- Ft
330 800,- Ft
19 998,- Ft

Bevételek fellépésekből
Támogatásokból / fentebb reszletezve./
Adorrráünyok magánszernélyetlöl
Egyéb elszinrolasok-korrekciókbói

a

Kiadások

Altptevékenység kiadásai

- Anyagféleségek - napi műlcödéshez irodasze1 kiegészítök
- §zolgáitatások,-areghívók- plakátok -javítrisok - telefonok
- Felkészites költségei - kcreográfiák, b€taníüásck- egyéb
- Fellépesek költségei-szrillítiással
- Szemétyi jellegu kifizetesek l saját gk hasmálat
- Fgy* szolgáltatások - bank ktg tagdíjak
- Errékcsökkenési leírás:

18 4ó9 §ó2,_
1* 469 562,_

Ft
§t

13 208,_

Ft
Ft

596 288,- Ft
449 655,- Ft
3 050 503,- Ft
4 952 405,- Ft
1

198 508,_

68 lü0,_ Ft
40 895,- Ft

uün
Ery összegben elszámolt eszközök

Eszközök

I\r"

tr

ELKÜlÖxÍrgrT ÁLLANII PE§|ZALAPCIKBÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

20l6_évben elklilönített áilamipénzaiapokbólaz alábbi tán'ogalásokat kapta az alapítván3,,:

EMMINEA-KK-I5-M-07

i

050 B00,-

Ft

Kaposvár Megyei Jogu Város Polgámresteri

2 700 000,-

Ft

Hivatal Müködesre kapctt timogatás

V.

A közhasznú alapítvány vezetői

Dologi kiadásokra felhaszrrálva,
elszámolva 2ü16 évben"
koreográfirái<, fesztiválokon való
részvétel
Dologi kiadásokra, koreográfiák"
betanulás, fellépés,fesztivátroko*
való reszvétel

ós tisztségviselői feladataikat nenr rnunkaviszonyban végzik,

iuttatásbarr nem részesülnek,

\T.
Az alapítvány közhasznú tevékenységétaz alapftó akiratban rögzitett célok szerint végzi"
Az alapítvány részérenyujtott támogatások ftlhasznáIá.sa a célok rnegvalósítása érdekében
t§rtént, azok elszámolám, az elöírásoknak megfelelő.

Kaposvar, Z0l7. május 28.

!;,-- ílh r
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ELEKTHoNIKUs euÁnÁsor póoszrÁlvl
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NYiLVÁNTAFTÁ§| lRoDA

osztÁLY

1055 Budapesl, §zalay Utca 16. 1363 BP. Pí- 24.
í.06 ,1 354 4165 í,06 1 354 ,l223 é" ciülinío@obh.bircsag.hu

W.biío§ag.bu

Tisáelt FARKAS MÁRIA lLoNA!

A

Központi Rendszer

útján az

Országos Bírósági Hivatal

részére
71O2U7152017060í1054274474 érkeztetési számon, 2017.06.01 1O:54:,21 időpontban
civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából elektronikus küldeményt
terjesztett elő,

-

M. Országos Bírósági Hivatal

-

-

a civil szervezetek bírósági nyi|vántartásáról és az ezzel

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése
alapján - igazolja, hogy a(z) SOMOGY Táncegyüttes Alapítvány elnevezésű szervezet
(szervezet nyifuántartási száma: 14-01-0000068) az egyesülési jogról,
közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján a 20í6. évre vonatkozó
beszámolójának közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette,

a

A megküldött beszámolő közzétételével egyidejűleg, a szervezet által, ugyanezen tárgyévre

vonatkozóan e|őterjesztett beszámoló

a

bíróságok központi internetes oldaláról levételre

kerül,

Budapest, 2017. június 27.

Országos Bírósági Hivatal

Ezt a levelet egy automata küldte Önnek. Erre az e-mail címre ne válaszoljon.

