
kettős könywitelt vezető egyéb sz€rvezet
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A sze.Ve2etet nyilvántartó bíróság megneVe2ése:

BekúIdő adatai (akinek az üq},félkapuján keresztüI a kérel€m b€küldésle ketül)
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l p.o_ln

2017. év

A szervezetet nyilvántartó biróság megneveuése:

14 Kaposvári Tiirvé
ldőszakterjedelme: eoészévffi röledékév! EE|!]r-t9]E-ffi mEE

ffi,L
lE-EE-EE
idósZakVége

Válas§za ki, hogy a beszá,noló (és közhasznúsági melléklei} a, alábbjak közúl melyikre vonatkozikI

b, Jogi személy szervezeti €gység (származtatott jogi személy)
8
!

ümoly Tánceg}illles AlaFii.Jány

sze.vezet székhelye:

líányítószám] EEEE Telepulés:

csokonai

r----l Lépcsőhá: n Emelet:

lrányítószám: ll-lTtrl TelepUlé5:

ám: t]!-@-m]TTnNezen egység esetébeh:'AnyazeNezet')

,1".:.:,.,y:.9|:|í:!:|, [p,m,EIoTrI8]rn/EI!rT!/En

szeruezei / Joqi személy szervezeti €gység adó§záma: EFEFI. F]9 E-E-Et4
szeruezet / Joql személy szervezeti eqység
lepVlselolenek neVe:

Képviselő aláírása:

közterület nevej

Hazszaín:

6 8

KöZterületjellege

Ajtó

NyilVántartási szám:
(Jagi zeúély szeNezen egység esetébeh: 'AnyazeNezet')

Beieqyző határozat száma:,eqyzo naBrozaI szama:
|J.l1l.zdnél,/ ...!!.2.1j ia' s.q ejeíehen:
Ja|]] :]ze élré nli]vani!ó hatá:.zat,zána)

nai csabáné

talllEE-EE-EFl

Joqi személy szervezeti egység n€ve:

Jogi személy szervezeii egység székhelye:

Ny.V.:2.2 A nyomtalvány papír atapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201a.o5.2a 09.44.01



,l:]4.-.

ffi
A kettős könywitelt v€zető egyéb szervezet egyszerűsített 

]

éves beszámolója és kózhasznúsági mel]ék]et 1 ,n_zo,
2017. év

szervezet / Jogiszemély szeívezétj egy§ég neve:

o! y Tán ce!, yuite§ Alap]fuálry

Az egyszeíúsített éVes beszámoló mérlege

Előzó éV Előző év
helyeslrílése

TárqyéV

EsZKöZöK (AKTíVÁK)

A. Beíektetetteszközök 98 116

98 116

lll. Belekletett pénzúgyl eszkózók

B, Folgóeszközök l481 750

Mo 352

95 160

]ll, Efiékpapírok

946

c. AktíV időbeli elhaláciások

ES2KÓZÓK OSSZESEN 1 579 a66

FoRRASoK {PASSZiVAK)

D, Sajáttóke 1 26a 6a2

l. lnduló tóke4egyzett tóke 0

lj Tőkeváltozásielednlény 3 165 91

l| , Lekötött tartalék l1,42 L L4z

lV, Értékelési tana]ék

V T.lqVej eredll éil! alantevelFn/sFr]!]il
ll olhntznLr tcVel ell,,scqból) _3 039 _551

Vl, láíqyóV erdeményVállalkozásr tevékerlységbó]

E, céllartalékok

F KotelezettSéqek 311 184

l, Hátra5odI koIel€2e ségek

ll, Hosszú le]álalú kotelezettséqek

lll. Rovid lejálatú kötelezettségek 311 184

G. PasszíV dóbe] elhalálo ások

FORRÁSOt< ÓSSZESEN i 579 866

Ny,V,:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kuldhető bé| Nyomtatva: 2018.05.28 09.44,01
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A kettős könywitelt v€z€tő €gyét szerv€zet egysz€rűsített
éves beszámolója és kózhasznúsági melléklet PK-342

2017. é\t

szervezet l Joq! szeméIy §zervezeii egység neve:

oiy Tánce!ytines Al

Az egyszeíűsített éVes beszámoló eredménykimutatása
(Ac]aíak ezeí lólintban. )

A]aptevékenysé9 Vá]la]kozás] ievékenysé0 összesen

1. Értékesítés Ietló álbevéle]e 3 644 4 904 3 644 4 9o4

2, Aktivált saiát leliesítmények
éítéke

3, E!]yélr bevételek 2 609 2 7oo 2 609 2 7oo

ebből:

- lagdíj

alapítótól kapott beíizeiés

- táfiogatasok 21,/5 2 7oo 2175 ?7oo

310 310

4, Pénzlrr|y múVeletek

A. Összes bevétel (1+,2+3+4) 6 253 7 604 6 253 7 694

ebből: közhasznú tevékenvsét]
hevél_.l_.l 6 253 7 604 6 253 7 5o4

5, Anyagje leqű láíoldílasok 8 599 7 801 8 599 7 801

6, Szenlély ]ellegú láforditaslk 545 255 545 255

ebből: vezető t'sztséqviselők
jUttatásai

7, Éltékcsökkenés leilás L4a 99 148 99

8, Egyéb ráíolditások

9, Pé,lzüqylmíVeletek
ráíolditása

B, összes ráfordíás
(5+6+7+8+9) 9 z92 8 155 9 292 a ],55

ebből, közhasznú teVékenyséq
ráíorditásai 9 292 8 155 9 29? 8 155

c. A,lózás elólt' _Aledménv
(A-B) _3 039 _551 _3 039 -551

10. Adói2elósi köIelezetlsé!]

D, TáqyéV eíed énv (c-10) _3 039 -551 -3 039 -551

Nyomtatva: 2018.05,28 09.44,01Ny,v.:2,2 A nyomtatvány papír alapon n€m kúldhétó bé!
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A kettős könywitelt v€zető egyéb szervezet €gyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

2017. év

széruezet ] Joga személy szervezeti egység neve:

o1llogy Táncegyunes Alap rvfuy

Az egyszerűsített éVes beszámoló eledménykimulatása 2, ALtabk e2.í lú| |b)ú

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenyséq

A, Központ költséqvetés

ebból:
, noínlatíV tánogalás

B, Hely onlo|nanyzat
Io tsPo\ F|e5L ldmoqata5 l725 27oo L 725 z 7oo

elrbő :

normatíV tárnogatás 1 700 2 7oo L 7oo 2 7oo

a A7 F]rrónái l]nió sllljki]lirlis
a..,a hol illPl.,e a [ohez os
A lah'b.l n! llútl tanloqatas

450 450

D, AZ Európai Un ó kollséq
Vetéséből Vaqy más á]lamtó|
nei]lz€tköz szervezeliől
5Zármé7ó lámogal;§

É. A szerié|y iöVedelenladó
mPnhálár.7.fi rés7ének a7
ánd7ó lén.lélké7écé §7ér nn íPl
használásáról szóló 1996, éVj
cXxV ,ldrVélry alaplán átLrta]t

F Kazszolgáltatásr bev,átel

Kön}í!,Vizsgálói záladék
AZ adatok kónwvjzsgálattai a]á Vannak támászlva ! '*" fr l"*
Ny,v.i2,2 A nyomtatvány papír alapon nem küldheiő be! Nyomtatva: 2018,05,28 09,1t4-01
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A kettős köny}.vilelt vezető eg5léb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_eaz

2017. év

1. szerueze{ / Joqi személy szeruezetiegység azonosíió adatai

1.1NéVI szeívezet

Táncegyünes Alepifuány

1.2 székhely: szérvezet
líányitlisziia: |rFFlol Település:

közteíület neve:

Hazszám E -l Lépcsőhr: f-l Emelel f- - l

1,2 székhely: J
líányíiószám:

kózterület neve:

Hászámj a
L3 aejeqyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilúintariási szám: ("Anyas2eMzef')

1.5 szervezel/ Joqi személy szervezeti eqység adószáma:

Ajtó]

1.6 szervezet 
' 
Jogi személy szervezeti egység

képviselőiének neve:

Ajtó:

I!4.m.I46T{8Fr iF|4rT / il
EE-m-

119 19]3 -E-EE
Rónai csabáné

Közteülel jellege:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

s2érvezeli egység

6l8

2. Tárgyévben Végzett a]apcél szerinti és közha§znú tevékenységek bemutatása

alapítvány 2017-öen áZ a]apíló okiraúan niégha(ározon levékenyságet íolyÉna.
a sonrogy Táncégyúnes nlukájánoz é§íeJ|Odéséhez szúk§qle§ íeltáeleket, irányftoftA e2

revékenyseget.
hagyonlányos népi }ullúra iíánl ádrtdódö szenláyek számáía elérne6vé! nylvános§i tette programiail,

o€áratiisokká, jóiékonysági elóadíisokkal, a2 egyiane§ onálló e§ijéve| aíaloft sikeíekei
sváron és a2 oíszág más váíosáDan. Részr venunk néplácleszliváokon.

3. Közhasznút€vékenyságek bemutatása(tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megn€VezéseI lturális tevékenvséq -Alkotó és €lóaclóművészet

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közf eladat, jo9szabályhely: kulturális

3.3 Közhasznú tevékenység célcsopoítiai

3,4 Közhasznú tevékenységbőI részesülók létszáma:
3,5 Kozhasznu tevékenyseg tdbb eredmenyei:

nrúkod(etet( tánckar Úi koreográíiákat ranUlt be, Ré§zl ven ídbbelapítvány álal nrúkod(etet( tánckar Úi koreográíiákat ranUlt be, Ré§zl ven ídbb népíánc leszliválon,
üködórt a nyár íolyamán e Etalatön penon íendezen 1esztválokon, íel|éplünx e váro§

. Táncházal fi ú&ödletúnk.

Ny.v.:2.2 A nyomtawány papíí alapon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 09.44,01

Közterúletjellege



J!}
mh]
|,-lR{

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsírett 
I

éves beszámolója és közlrasznúsági me|lék]et l on_,.,o,

2017. év

szeruezet ] Jogi személy szervezeti eqység neve:

5,1 cél szeíintj juttatás meqnevezése Előző év TáígyéV

Értékcsókkenés 80 99

cél szeíinti junalás megnevezése Előző év Tárgy éV

szoigáltatások f elkés2ités 2 839 3 606

5.3 cél szeíinti jutatás megnevezése Előző éu Tárgy éV

Eqyéb szolgáltatások 199 512

cel szeltntt IUttalasoh klmulatasa
3 118 4 2r7

cel 5zerlnn tuttalásol kimutalása .
9 223 8 155

5. cél szerinti jutattások kimuta!ása (Adalók ezeí íDI intban. )

e, Vezető iisziségviselóknek nyújtolt jultatás

6,1 IisZtség Előző év |\) Tá,qyev (2)

6.2 Tisziség Előző év {l) Táígy éV (2)

Vezetó tisziséqViselóknek nyújtott
juttaiás (fi indösszesen):

o!iy AlapjtVálry

Ny,v,:2.2 A nycmtatvány papú alapon nem küldhetó beI Nyomtatva: 2018,05,28 09,44,01
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A kettős könwvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pr<_s+z

2017. év

szervezet / Jogiszemély szeívezeti egység neve:

5,1 cél szerilrli ]l 
jllalás llleqneVeZése E őZő éV TálqyéV

szállítások-fellépések költséqei 5 561 3 683

5.2 Cél s7e rinli ]UttaIás megIevezése E ózó éV Tárqy éV

szeméIyi jelleqú kifizetések 544 255

Cél sZe rinti jUtatás r.egneVezése ElóZó éV Tárqy éV

cél szerinti juttatások kimutatása
6 105 3 938

cel szerlnll lutlalasok klmutatása
{mlndösszeien) 9 2z3 8 155

5, cél szerinti jutattások kimulatása (AdaIók ezer íarjntban )

6, Vezető tisztségVaselóknek nyújtolt juttatás

6.1 Tisztséq EIóZJ eV (1) TáqyéV (2)

6? Tiszt§ég Elóző éV (1) Iáígy év (2')

Vezetó tisztséqVisélőknek nyújtott
juttatás (mindö§§ze§en):

Tánceqyaiíe§ AlapitVány

Ny.V.:2,2 A nyomtatvány papír alapon n€m kuldhető beI Nyomtatva: 2018.05,28 09,44.01
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsítetl
éves bészáunolója és közhasznúsági mel]éklet PK-342

2017. év

szervezet l Jogi személy §zerve.eti egysóg neve|

7, Kozhasznú jogállás megállap'tásáh02 s2ükséqes mutatók (Adatok ezer íonntban,)

Előző év (1) Tárgyev (2)

B. Éves összes bevétel 6 253 7 604

elrbó|:

c, A s2émelvi lovedelemddo meoh.t;lozot{ lés/éne| JJ
adozo lendálh'ezese §re.inti íelhásrndlácalol "zolo1996. éVi cxxvl, iölvény alapján átulalt ö5szeg

D, xözszoloáltatási bevét€l

E. NormatíV támogatas

F. Az Euíópai Unaó struktulális alapjaiból, 
'lletvea Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 450

G. Korliqált beVétel [B_(c+D+É+F)] 5 803 7 604

H, os§zes láfordirás (kiadás) 9 292 8 155

l. Ebból személyi iellegü ráfordítás 545 255

J, Közhasznú teVékenység rálordításai 9 292 8 155

K, Tárqyévi eledméDy _3 039 "551

l, A §/PlVezeí munka]abdn l\ou,emukodo loléldcku onken'es
tévél{envséoet védz.j személvek szama
la kozelőehú ont<éntes tevekényseqrol 5zolo
2005, eVl LxxXVlil. torVenyneI meqf€Ielöen)

Erőforrás eI átotts ag nuíatai

Ecu. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.00a-ooo, - Ft] tr D
Ectv- 32- § (4) b) [K.l+K2>=a] ! x
Ectv.32. § (4) c) [(l1+l2 A1 A2)/(Hl+H2)>=a,25] ! x

I áEacal m i lá mDga|alls ág ln ulatói

Ecf,.. 32. § (5) a) [(Cl+C2)rGbG2) >=0,02] ! x
ECN 32, § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=o,5] x !
Ecfl. 32. § (5) c) KLL+L2)/2>= 1a fő] ! B

olr}o!.]y ían.égyti.tás Alápitválry

Ny,v-:2,2 A nyomialvány papíi alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.28 09,2l4.01



A kettős kön}"witelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

2O17. év

szervezet / Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

Támogatásj progíam elnevezése:

Támogaló megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú város önkoímányzala

Támogalás forrása:

kozponti kóllségvetés n
önkoímányzaij köllségvetés B

!
más qaz dákodó I

Támogatás idótanaína: 20 !7.o L.oL. - 2ol7,L2. 3 L

Támogalái összeg: 2 7oo

- ebbóla tárgyéVre juió ósszeg: 2 7oo

- tárqyéVben felhasznált összeq: z 7oo

- tárgyéVben íolyósfton összeg 2 7oo

Támogatii§ típusaj visszatéritendó ! Vissza nem léíílendő
m

Tárgyévb€n í€lhasznált össz€9 íészletezés€ iogcím€nként:

szeínély

Doloq 27oo

Felhalmozás

2 79o

TámogaüG tárgyévi felha§ználásának szöveges bemltatiása:

)bb píodukció belanílása" koíeográíiák el kökseg e§ íészvételi díiakhoz használuk íel a
ogetásí.

Az úzleta éVben végzett íóbb tevékenységek és píogíafiok bemuta!ása

AlapíNiiny a somogy Tácegyúnest ntúkódleü, ányagi lehetöséget bizlosíüa a tlickar reszéíé a íéllépés€khe. és a
ülésheZ,

onlogy Táncegyúttes Alapitvány

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva| 2018,05.28 09,44.01
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kellős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l ,n_,,oz

2017. év

szervezet / Joqi személy szervezeii €gység neve:

ogy Tá!cegyünes

c§atoh mellékletek

P K- 3 4 24 1 Kó nlyy i zsg ó |ói j e l e n íé s

P K - 34 2 - 0 2 szóve ge s be 9 óno l ó

PK-3421)3 JegYő'kónyy

Melle]iletcsotolva: !
Er.de|ivelrendelkezik: !
Melléklel csatolva E
Ercdetivelrendelkailc E
Melleklet csoíolvo: !
Eredetiwlrendelkaik: !
Mellék|.| .sato.|'ú: !
Ereilelivelrendelkaik: !
Melláklet csatolvo: B
Eredeli\Plrendell@ik: E
Melléklel .saíolvo: E
Ercdelivelrendelkezik: !

PK-342-04 Jelú]éti ív

PK-34245 Meghatalm@ós

PK-342-06 Eq!éb

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kijldhélő b6! Nyomtatva: 2018.05.28 09,44.01



KÖZHASZNÚ§ÁGI JELENTÉS
a somo§r' Táncegyüttes Alapítvány 2017. évi gazdálkodásáról

Az alapítvány neve: Somogy 'I'áncegyüttes Alapitvárty
Az alapítvány székhelye: 7400 Kaposvár Csokonai u. 1.

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

A Köáasznú s7,eryezetekől szóló 1997, évi CLVI. Töryény 29 § (1) és (3) bekezdésbelr
foglalt beszámoló:

L/A§Z$,I"y!IE!!_BE§Z!MO!o,

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

II./ A KÖLTsÉG\TTÉsr TÁMoGATÁs FELHÁsZNÁrÁsA

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

- Kaposvlá. MJV Polgármesteri Hivalala

AZ alaDítyánY 2017 é},r YagYonának részlel€zése:
. Nyitó pén/{észlet
. 201 7.év i pénzbevételek
. Fellrasználhatóösszegősszesen:,
. Ósszese fe]használás
. pénzmaradvány

Bevétel€k:
Bevélelek fellépósekből
Be]épőjegyek értékesítése
Ruhák kölcsöflzése
Támogatásokbó] / fentebb részletezve./

2 700 000,_ Ft

2 700 000,- Ft

III./ A vAGYoNFltLIlAsZNÁLÁS

Az alapítvány vagyonfelhasználása, gazdálkodasa:
2017 évben az alapitválly köáasznúsági körön belül fol},tatott gazdálkodást.

2017 évbe az alaPítvány a kőzhaszníl feladatok ellátása érdekében l83 990 Ft éítékben vásárolt
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.

l l{l 0í]]._ t]t
7 1.11()00. tt
lt 5íl5 0íJ],- l 1

3 l]] ]9]._ ft
2]? |i9{).- l:1

7 604 000.-Ft
i ]5q 000. F1

695 ]00.- l1
_19 {)í]1).,l:I

] 700 000. F1



Kiadások
Alapt€vékenys€ kiadásai

_ An)agféleségek napi müködé§hez irodaszer, kiegészitók
- szol8áltatások -meghívók- plakátok javíások - telefonok
_ F'elkészités költségei koreogfáfi ák, betanitások- egyéb
- F9Ilépések költségei-szállítással

- személyijellegfi kiíizetések / saját gk hasmálat
- tigyéb szolgáltaüások - bank ktg tagdíjak

- l-rtékcsökkenési leírás:
l]szközók utín
Egy összegben e|számolt eszközök

Kaposvár Me§/ei Jogú Város Polgá.rnesteíi
HivatáI Működésre kapotl támo8atás

tv. ELKüLöNíTETT ÁiLAMI PÉ,NzALAPOKBóL KAPoTT,rÁMoGATÁsoK

20|7-évben Kaposvár MrV Önkormányzatától az alábbi rámogatásban részesüh az
alapifuány:

8 l54 758,_ Ft
8 l54 756,_ Ft

463 5l2._ Ft
4l6 539,- Ft

3 ó06 000,- Ft
3 191 263,- Ft

254 980,_ Ft
97 909,_ Ft

68 5ó5,, Ft
29 990,_ F'I

2 700 000,- Ft Dologi kiadásokra koreo8ráfiák,
betanulás, fellépés, f€sztiválokon
való részváel

"lü,*T;,*§,,Hiffi"

A közha§Znú alapítvány vezetói és ti§ztségviselói feladataikat nem munkaviszonyban végzik.
j uttatiásban nem részesülnck.

vL
Az alapitvliúy közhasznú tevékenységét az 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 '?Áu.ti Qolol^!-
Cazdlsiigi vczetii F]lnijk



I. sámú mellékl€t:

Követelések és kötelezettségek re§zletezése:
l,/ Befektcí.tt é§zközök 115 8E5,_ Ft

l db pc számltógép 154 000, Ft, és ] db pontable vásáJlása 29 990,- F.

2./ Ké§zletek: 352 000,- Ft
20 ] 4,ben kiadott könyv |eILár szcrinti értéke l 5 6 db

3./ Köv€telések vevő követelésekKvári Eeyetem ló0 000,- Ft

4J sáját tőke| űl 775,-Ft
Tőkeválto?ás €redmény-tártalék 90 287,- Ft
Tóke tartaIék: MVH támogatás | |42246,-Fl
Mérleg szerinti eredmény. -550 758,- Ft

4./ K6telezettségek R6vid l€járatú {állitók l84 000,- Ft
- csikvár cábor20l4 l20 000,- Ft
, Turi Endre ó4 000.- Ft

So,r r(, T,rtc ,!l i,lr,, \lnpitv.;nv,,lo3."l, ,,.],, ,, ,, ,J.],. ll'
Kaposvár,2ol8 május 28. Oig'"r,}áJ]',';,.rlTffi9|9r...

la;_ t-l QÁ_u."r, aoU^/,
Gazdasági vezetó 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 1.

adósáma: 19193494-1 -'l 4
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 részére a szervezet nevében a saját ügyfélkapuján
keresáül beküldje.

Kaposvár, 2018, má.ius 28.
Sornríy Tánceqyühes Á]arítvánv

/4c0 lóoólvo,. cruronoí ú. ].,
68 ft. szémlószónr

] 0 ] 032 1 4- l 35 l 9425;o0000aoa
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

Aláírás:

3.|ph. s.em. 32, ajtó

Aláirás


