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KÖZHASZNÚ§ÁGI
a somo§r' Táncegyüttes

JELENTÉS

Alapítvány 2017. évi gazdálkodásáról

neve:

Somogy 'I'áncegyüttes Alapitvárty
székhelye: 7400 Kaposvár Csokonai u. 1.
Azalapítvárryadószáma: 19193494-],-14
Áz atapítvány §tat.§zámjele: í9193494-9499-561 -1 4
I4.Pk.20282/1191/6
Dírósági
9499 M,n.s egyéb közö§ségi- társadalni tevékenyscg
Rónai Csaba Istvánné 7442 vfuda Meggyes u. 68
Áz alapítvárry
B€§zámolót készítctte:: Farkas Mária mériegképes kön},vcló regiszháció: 125375

Az alapítvány
Az alapítvány

bejeryzé§e:
Fótevékenysége:
elnökc:

A Köáasznú s7,eryezetekől szóló
foglalt beszámoló:

1997, évi CLVI. Töryény 29 § (1) és (3) bekezdésbelr

L/A§Z$,I"y!IE!!_BE§Z!MO!o,
A számviteli beszámoló

tarta]mi és formai követelményeil a szánviteli törvény szerjoti egyéb
könywezetési
kötelezettségeinek sajátosságai szeiní, az oBIIGEPPK-142
s73rvczetek
,,Kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszelűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklele" jelentést á]lítotnk össze:
II./

A KÖLTsÉG\TTÉsrTÁMoGATÁs FELHÁsZNÁrÁsA

Az alapítvány 20l7. évbeD az alábbi támogatá§bán rószesült:, összesen:

-

Kaposvlá.

2 700 000,_

2 700 000,- Ft

MJV Polgármesteri Hivalala
III./ A

Ft

vAGYoNFltLIlAsZNÁLÁS

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodasa:
2017 évben az alapitválly köáasznúsági körön belül fol},tatott gazdálkodást.
2017 évbe az alaPítvány a kőzhaszníl feladatok ellátása érdekébenl83 990 Ft éítékbenvásárolt
számitá§technikai eszköZöke! sámítógépet, melyet értékc§ökkellési leírás aIá vonl, 1 db poíablc,t,
mei}a)ek egyedi éííéke
100 ezer forintot nem haladta meg, azonnal kö]tségként sámolta el.
AZ alaDítyánY 2017 é},r YagYonának részlel€zése:
Nyitó pén/{észlet

.
.
.
.
.

l l{l

0í]]._ t]t

201 7.év i pénzbevételek

7 1.11()00. tt

Fellrasználhatóösszegősszesen:,

lt 5íl5 0íJ],- l

Ósszese fe]használás

3

pénzmaradvány

Bevétel€k:
Bevélelek fellépósekből

Támogatásokbó] / fentebb részletezve./

1

]9]._

ft

2]? |i9{).-

l:1

7 604 000.-Ft

i

Be]épőjegyek értékesítése

Ruhák kölcsöflzése

l]]

]5q 000. F1
695 ]00.- l1
_19

]

700

{)í]1).,l:I

000.

F1

8 l54 758,_ Ft
8 l54 756,_ Ft
463 5l2._ Ft

Kiadások
Alapt€vékenys€ kiadásai
_ An)agféleségek napi müködé§hez irodaszer, kiegészitók
- szol8áltatások -meghívók- plakátok javíások - telefonok

4l6 539,- Ft
3 ó06 000,- Ft
3 191 263,- Ft
254 980,_ Ft
97 909,_ Ft

F'elkészités költségei koreogfáfi ák, betanitások- egyéb
- F9Ilépésekköltségei-szállítással
- személyijellegfi kiíizetések / saját gk hasmálat
- tigyéb szolgáltaüások - bank ktg tagdíjak
_

- l-rtékcsökkenési leírás:

l]szközók utín

68 5ó5,, Ft
29 990,_ F'I

Egy összegben e|számolt eszközök

ÁiLAMI PÉ,NzALAPOKBóL KAPoTT,rÁMoGATÁsoK

tv. ELKüLöNíTETT
20|7-évben Kaposvár
alapifuány:

MrV

Önkormányzatától

Kaposvár Me§/ei Jogú Város Polgá.rnesteíi

az alábbi
2 700 000,-

HivatáI Működésre kapotl támo8atás

A
j

Ft

rámogatásban részesüh az

Dologi kiadásokra koreo8ráfiák,
betanulás, fellépés, f€sztiválokon

való részváel

közha§Znú alapítvány vezetói és ti§ztségviselói feladataikat nem munkaviszonyban végzik.

uttatiásban nem részesülnck.

vL

Az alapitvliúy közhasznú tevékenységétaz alapitó okiratban rögzített célok szerint végzi.
A7, alapityé'l]'y részéIe nyújtott támogatá§ok felhasználrisa a célok megva]ósítrása érdekébcn
történt, azok elszámolá§a az előírásokíak megfeleló.
Kaposvár, 2018. május 28,

!O"=

U

Cazdlsiigi vczetii

"lü,*T;,*§,,Hiffi"
'?Áu.ti Qolol^!F]lnijk

I.

sámú mellékl€t:

Követelések és kötelezettségek re§zletezése:

l,/ Befektcí.tt é§zközök
l db pc számltógép 154 000, Ft, és ]

2./

Ké§zletek:

20 ] 4,ben kiadott

3./ Köv€telések

4J sáját

könyv

|eILár

115 8E5,_

Ft

352 000,-

Ft

db pontable vásáJlása 29 990,-

szcrinti értéke l 5 6 db

vevő követelésekKvári

Eeyetem

tőke|

Tőkeválto?ás €redmény-tártalék 90 287,- Ft
Tóke tartaIék: MVH támogatás | |42246,-Fl
Mérleg szerinti
-550 758,- Ft

F.

ló0 000,- Ft

űl

775,-Ft

eredmény.

4./

K6telezettségek R6vid l€járatú
csikvár cábor20l4
, Turi Endre
-

{állitók

l20 000,- Ft
ó4 000.- Ft

l84 000,- Ft

r(, T,rtc ,!l i,lr,, \lnpitv.;nv
,,lo3."l, ,,.],, ,, ,, ,J.],. ll'

So,r

Kaposvár,2ol8 május

28.

Oig'"r,}áJ]',';,.rlTffi9|9r...

la;_

t-l

Gazdasági vezetó

QÁ_u."r,

aoU^/,

Elllök

MEGHATALMAZÁS
Alulírott (képviseló neve): Rónai csabáné
születési név: Bódis Mária
Anyja neve: Hofiman Mária
szül, hely, idó: Kaposvár, 1949.06.,16.
Lakcím-.7442 várda, Meggyes utca 68.

mint a somogy Táncegyüttes AlapítVány
székhelye: 7400 Kaposvár, csokonai utca
adósáma: 19193494-1 -'l 4

1.

képviselóie

me9hatalmazom
Beküldő neve: Fa*as Máia
születési név; Farkas Mária
Anyja neve: Rupa Mária
szül. hely, idó: szigetvár, 1954.'l0.23,
Lakcím: 7400 Kaposvár, Pacsirta utca 1/b.
hogy a Somogy Táncegyüttes Alapitvány

20í7. évi besámolóját

az o§zágos Bírósági Hivatal részérea szervezet nevében a saját ügyfélkapuján
keresáül beküldje.

Sornríy Tánceqyühes Á]arítvánv
/4c0 lóoólvo,. cruronoí ú. ].,
68 ft. szémlószónr

Kaposvár, 2018, má.ius 28.

]

0

]

032 4- l 35 l 9425;o0000aoa
1

Adó§zóm: ]9]93494-]-]4

QÁoai Q^.b|rui
meghataImazott

meghatialmazó

Tanúk:

Név: Faragó

Mária
NéV: BozásiAndrea
Lakcím: 7400 Kaposváí, sávház Lakcím: 7400 Kaposvár, Dr. Kovács s. Gy.
utca 10- 2,|ph.l.em.s.ajtó
3.|ph. s.em. 32, ajtó

Aláírás:

Aláirás

