
KÖZHASZNÍlSÁCI JELENTÉS
a somory 'ránce§/üttes Alapítvány 2018. óvi gazdálkodásáról

Áz .lapítvány nerc: somogy Tánccgyüttes 
^lapíhlányAz alapítvány §zékhelye: 7400 Kaposvár csokonai u. l.

Az alapitvány adó§záma: l9l93494-1 14

Az alapítvány §tat.száB:elc: 1 9 193494-9499-561 - | 4
Bíró§ági bejegyzése: 14.Pk.20282/1191/6
Főtevókeny§ége: 9499M,n.segyóbkijzösségi.tiiLrsadaln]itevékenyscg
Az alapítvány c|nöke: Rónai csaba lstvánné 7442 Vfuda Mcggyes u. 68.
Be§zámolót készítetíe:: Farkas Mária nrérlegképes kön}a,clő regisztníció: 125375

A Közhasznú szervezeíekól szóló 1997. évi Ct,Vl. Törvény 29 § ( l) és (3) bekezdésben
foglalt bc§zámoló:

t./A sZÁNtvll,í]LI BESZLMol.Ó:

A számviteli beszálrroló tanalmi és formai kövctelményeit a sz,áílvitcIi törvény sze.inti egyéb
§zervezetek könywezctési kötelezettségeinek sajátosságai szerint. az OBHGEPPK_342
,,Ketlós köny\,,viteit vezető egyéb szervezet egyszelúsített be§zámolója és közhasznilsági
melléklcte" jelen€st állítottuk össze:

lI./ A KOl.,l,sl](;\,ETEst T,\}t(x;ATAs FELHAsZN,1l-.\s.\

Áz alaPitvány 2018. évb€n rz alábbi támogaá§brn ré§zesült:, össrc§en:

- Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatala
- csó.i sándor Píog,an Népzenész 20| 7-0003
- Csóri Sándor Program Néptánc 20|7-0003

c§óri sándor Program Néptánc 20l8-0003
Csóri Sándor Program RoMA Program 20l7_0008
csóri sfudor Progt"m Néptánc 20l8-0l02

NEA-NO_18M-l729
NAv TAo
s7!A 1%

Adományok magánszemél}€kól

22 8t5 390,_ Ft

j 060 000,- Ft
700 000,_ Ft

7 200 000,_ Ft
] 400 000._ t:t
l 900 000,- Ft

7 200 00()._ 11

400 000,- Ft
556 l60._ tt
264 230,_ Ft
l]5 000,- Ft



III./ A VAGYoNFELHASZNA]-AS

Az alapífu ány vagyonfe]használása, gazdálkodása:
2018 óvben az alapítvány köáasznúsági körön belül fol}tatott gazdálkodást.

2018 évben az alapítvány a közhasnú feládatok ellátása &dekében l 560 739 Ft é.tékben vásáro]t
hangszereket, egyéb a leladat ellátá§ához szükséges eszközöket, me]yeket értékcsökkenési leí..ás alá
vont, ]00 ezer forint es/edi áték alatti eszközöket 464 149 forintórt vásárolt, azonna] költségként
számolt el

Az aláDítvátrY 2018 évi vagvonának részletezé§e:
. Nyitó pónzkószlet

. 20l8.évipénzbevételck

. Felhasaálhaió összeg összesen:
. Összese felhasználás
. Pénzmaradvály

B€vételeki
Bevételek felIépésekből
Belépöjegryek értékesitése
Ruhák kölcsönzése
Támogatásokból / fentebb részletezve./
kerekítésekből

Kiadások
Alaptevékeny§ég kiádásai

- Anyagfeleségek napi működéshez irodaszer, kie8észítök
Fellépőruhák viscletek

- szolgáltatások megbívók- plakátok javíások - telefonok
- Felkészítés költségei koreográfiák, betanítisok- egyéb
- Fe]lépések költségei-szállíással
- Szemólyi jelleg,ú kiíizetések / saját gk használat
- Eg)éb tzolgillalások bank !,rg tagdrjak
Ertékcsökkenési leírás
Eszközók utín
Egy összegben elszámolt eszközök
Egyéb ráfordítások kerekítésekbő]

237 890,- Ft
28 9,73 932,- Fí
29 211822, Fí
]9 847 620,- Ft
9 364 202,- Ft

29 161 932,-Ft
5 523 500,- Ft

748 000,- Ft
74 000,- Ft

22 815 390, Ft
1 042 Ft

19 235 l40,- Ft
19 235 140,_ Ft

543 6] 1,- Ft
5 109 200,- FL

1 336 28],- Ft
5 770 000,- Ft
4 410 285,- Ft

488 305,, Ilt
251256,- Fí

201 520,- Ft
464 149.- Ft

5l3,- 11



tV. ELKÜLÓMTETT ÁLLAMI PÉNZÁIAPOKBÓL K,{POTT TÁMOGATÁSOK

2018-évben Kaposvár MIV Ónkormányzatától az alábbi támogatásban iészesült aZ

alapítvány:

Kaposvár Me§/ei Jogú Város Polgánnestc.i
Hivatai Működésre kapott támogatás

csóri sándor Program ker§tében kapott 21
támogalást a Magr'ar kultúra, kultu.ális értékeink
megör/e-e. írpolá§a lovábbádá:á. a ha§ománJ
ápolása céljára

SZJA 1 yo

NÁV TAo ánogatás

060 000,- F1 Doloei §adásolra, koreográíiák
betanulás, té]lépés, íbsztiVáloko;
való részvétel

860 000.- Ft Dologi kiadásokÉ,
hangszervá§árlásra, fellépő
runák-viSelerek váSá.lásá.a.
koíeográfi ák készitésé.e,
betanílisám, anyas g}1ijtésá€
használfuk

7h4 )]o Ft Fe]léDésekre tönénó unzás
fi nanszírozására fordItottuk,

556 160, Ft Produkciók betanítása,
koleogTáfi ák készitese, utaási
köIt§ég

A közhasznú alapítvány vezelój és tisáségviselői fcladataikat nem munkaviszonyban végzik,
juttalásban nem lészesür]ek,

vI.

^Z 
alapitqfury közhaszüú tevékenységét az alapító okilatbalr rögzített célok szerint végzi,

Az alapítyány részére nyújtott támogaások felhasználása a célok megvalósítása éldekében
töfiént, azok elszimolása az elöírrisokrrat< megfeleló.

Kaposvli.. 2019. nájus 28.

1-^^-
(ia7dasápi vezetó

l_--.,*\

Elni'k



I. számú melléklet;

Követelések és köteiezettségek részletezése:
1 ./ Befektetett e§zközök:

Hangszerek vásárlása l 096 590 forinL éíékben

2./ Készletek:
20 l 4-ben kiadotl kön},v leltár szerinti értéke 1 56 db

3./ Követctés€k Vevő követclósek:

4./ saját tőke:
Tökeválto7-as eredmény-taíalék - 460 41I, Ft
Tők€ tartalék: MVH támogatás 1 142246,- Ft
Méríeg szerinti eredmény 9 926 792,-Ft

4./ Kötelez€tt§égek
Szá]lítók:

Kaposváí, 2019, május 28.

Somogy Táncegyütle§ Á]aoitváív
/4ot] Koposvó., csolonol U- I_'

dts la, szómlos2óh
l0l032]4_ |35l 942§ooooóonr'

Adöszóm: ]ol93494_1_Id

Q.Jno, Lulla l e-

9]{ 365,_ Ft

352 000,, Ft

J{8 000,- Ft

10 608 56],-Ft

.t00 000,- Ft
. J00 000" Ft

Cazdasági Vezető F.lnök
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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsí
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PR-442

2018. év

A §zeívezetet nyilvántaító biíóság megnev€zése:

l4 arl szék

Beküldő adatai (akinek aZ úgyíélkapuján keresztül a kére'em beküldésre kerül)

Viselt név:

születésinév:

Elótag

f-l Mária

További ulónevek

Máriá

Márin

születésiország neve:

szü|etési település neve:

születési ideje: EEFE_m_EE

szervezet/ Jogi személyszeruezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Eleklíonikús knóIós eselén ft|ásóh nemnhab- fuezók )

olnogy Táncegyünes Alapítváfi y

Nyilvántanásiszám: m_m 6 8 rargyev; FTóTiFl
ldőszak teriedelme: esész év E töredék éV ! E]EEE_ffi _bF Efoh[8]-m-FI!

idószak kezdete időszak Vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldheíő be! Nyomtatva: 2019.05.2a 11.2a.59
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsíten 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_llz

2018. év

A szervezetet nyilvántaltó bíróság megnevezése:

14 KaDosvári Törvé
ldőszakterjedelme: eoészévffi íöíedékév! EEEE-EE-EE EEEE_EE_EE

idószak kezdeLe idtjs,,dk Vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak kózül melyikre vonatkozikI

a, szervezet

b, Jogi személy szeruezeti egység (származtatott joqi személy}
x
!

imoly TálcegyUiles AlaFíivány

szervezet székhelyeI
líányítószái 

Fl 4-1r[o- Te]epLrlés:

Kóztelü et]ellege. r; l
Házszám: E----__l Lépcsóhaz: f-l Ernele| F onu

Jogi személy szervezeti egyséq neve:

Jog: személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: !!!n Telepü éS:

Kozielúlel Ieve:

Názszám:

KoZterLrletje lege:

E onu

Nyilvántartási szám:
(Jagi személy szervezeti egység eselében: "AnyeeNe2et')

Beiegyző határozat száína:
(Jóqi szenély szeNeen eqyséq eselében.
laal jenéllyé n|llvánlió halározal ?ána)

szervezet / Jogi személy szeruezeti egység adószáma:

m-FFl- 6 8

! n,@ l,pppppT_ /l-ijl].E E

EEEEp-FpF,-lT-IlE
szervezet / Joqi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Rónai csabáné

Képviseló aláírása:

Keltezés:

Kaposvár EE.EE_EE_EE

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtawa: 2019.05.28 11.28_59

I lLépcsőhaz] r-l Emeet:



A kettős könywitelt v€zető egyéb szerveze1 egyszerűsítet t 
]

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet | ,,a_oo,

201B. év
szervezet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

ol|lo gy Táíice§yütes Alapíüány

Az egyszerűsített éVes beszámoló mérlege 
6l1alakezel lo nban_)

Előző év ElőZó éV
helyesbítése

TáígyéV

ESZKöZöK (AKTiVÁK)

A, Befekteten eszközök 116 944

l, hmateíiális javak

ll, Táígyieszkózók 116 944

lll, Befektetett pénzúqyL eszkdzók

B. Forgóeszkózök 750 10 065

l, Kész]etek 352

ll, kóvetelések 160 348

lll, Énékpapííok

lv, pénzeszközök 23a 9 365

c, AklíV idóbel] elhatáíolások

ESZKÖZÖK OSSZESEN 866 11 009

FoRRÁSoK (PAssZíVÁK)

D, salál lóke 6a2 10 609

l, lnduló tóke/jeqyzett tőke

ll. Tókeváltozas/eredmény 91 -460

lli, Lekotött ta]talék 1I42 L L42

lV, Erléke|es tarta ék

V Tdlqyevi erednl€ny d dplevekenyseqbol
(kozhasZnU leVekenyse9bó) 9 927

Vl. Tárgyévi eídemény Vállalkozasi tevékenységből

E, céllanalékok

F. Kölelezenségek 184 400

l, Hátrasoroll kötelezettséoek

ll. Hosszú lejáratú köielezettségek

lll, RöVid lejáratú kotelezettségek 1a4 400

G, passzív időbeli elhataíolások

FORRÁSOK OSSZESEN 866 11 009

Ny.v,:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem kúldhetó beI Nyomtatval 2019.05.28 11,28.59
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A kettős kónywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági mellóklet pK-142

2018. év
szervezet 

' 
Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsíteü éVes beszámoló eredménykimutatása 
4dafu)k ezg fo.inlb _)

AlapteVékenység Válakozás tevékenysé!]

1, Ertékesílés ílettó árbevétele 4 9o4 6 346 4 904 6 346

2, Aktivált saiát teliesítmények
értéke

3, Egyéb bevételek 2 7oo 22 aL6 2 7o0 22 aL6

ebből:

- tagdíj

a]apítótól kapot1 befizetés

támogatások 2 7oo 22 als 2 7oo 22 aLs

ebbő|:adományok 135

4- Pénzüovj múVe]etek

A osszes bevétel (1+,2+3+.1) 7 604 29 L62 7 604 29162

ebbő kóZha5zni tevékenyséq
be\,éielei 7 604 29 762 7 604 29162

5, Anyagjellegú íáíordítások 7 8o1- 18 081 7 801 18 08r.

6, Személyi jellegű láfordíiások 255 488 255 488

ebből] Vezető tísztségViselők
Juttatasal

7, Értékcsőkkenés] leííás 99 666 99 666

B, Egyéb ráfordílások

9, Pénzlqyi rnŰVe etek
ráíoltlitása

B, Összes ráfoídítás
(5+6+7+8+9) 8 155 L9 235 8 155 19 235

ebból: kozhasznú teVékellyséq
8 155 a§5

c, Adózás előfti eredménv
(A B) "551 9 9z7 _551 9 927

t0 Adóí]7et_ós köte,"7,"(séq

D TárgyóVi crcdmóny (C-10) "551 9 927 "551 9 927

ogy Tánceqyutles Alapiwálrv

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papíí alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019,05,28 11,28.59
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A kettős könylrrilelt vezető egyéb szervezet egyszerűsíten
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év

sz€rvezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

oEy Tárce!]yufies Alapíüá]y

Az egyszerűsített éves rreszámoló eredménykimutatása 2. 
^datok 

ezer farintbah )

Alaptevekenyseg 
I

Vállalkozási tevékenység | Ósszesen
I

Tá]ékoZtató arIatok

A KöZpont kö]lséqvetési
támoqatás 556 556

ebből:
- no,matíV támogatás

B HeV önkoírná|yzat]
koltséqVetés támoqaiás 3 060 1725 3 060

ebből:
noímatíV támogatás 7 7o0 2 7oo 1 700 270o

( AZ E ilópni Unió 5ü Ul LUlá is
d|.]| .] hdl, jlp1,,P a I nhezjns
Alapbó] IlyUjtoit iámogalas

45o 18 8o0 450 18 800

D, A7 EUrópaiUnió kó tséq
Vetés-Ából Vaqy más á| amtó|
nemzetkOzi s:ervezeltó
szalnlazo tamogatas

E A szelné y öVede]emadó
nleuhaulU7Uü lé5zérleI aZ
adíjlo íen(le]l,_ózclc szeí nt ie -

haszná á5á ól szóló 1996. éVi
cxxvl,iórvény a apján átutalt

264 264

F Kozszoigátatás bevéte

G Adományok 135

Konyvvizsgálói záraclék

Az adatok konr\"ViZS!álaftal alá Vannak lámas7h/á ! tg"n I r,r"'"

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papíralapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 11,28.59
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A kettős könywitell vezető egyéb szervezet egyszerűsítetl 
I

éves treszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_q+z

2018. év

1. szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosíló adatai

1.1Név: szervezet

Táncegyüfi es Alapítvány

1.2 székhely: szervezet
lrányítószám

Hrszánr, 11 J LepcsóháZ: |=J Erne et: 

-I

EEEE Telepules

1.1 Név: Jogi személy szervezeü egység

1.2 székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányíószárr: ![!! retenrtes,

Hazszam: FJ repcsónaz: f- l emetet f--__-l
1.3 Bejegyzó / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ( A|yaszeu.z.:l")

1.5 szeruezet / Joqi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység
képViselójének neVe:

m.E!,EFI,]8T /liTit Tiil
EF-ffi_ 6l8

EEEEEEEE-E-EE
Rónai csabáné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatiása

alapífuány 2018 évben az alapitó okiratban fieqhatáíozon tevékeny§éEá íolylattá.
íeladaÉ a Sonrogy TánCégyúneÉ nlUnkáiához és íejlöde§éhéz szlllGégés íéllételek niegteíenltése.

hagyonrányos íépi kultÚíá iíánt érdeklödö §zenlé!yé száfiáía élérhetöVé lefie progranriait_
űsoíszolgáltaüísokÁi. jólékonysági eloaí'ásokat és e2 együnes önájló estiét sZeruezte.

cíesznváiokoi,] a szaklilai koze$ szániára fllltatlu ll1eg levékenységuinkeí.

3. Kozhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kullúráis tevékenyséq, alkotó és €lőadómíIvészel

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabáIyhely:

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenyséqből részesülók létszáma;

3.5 KdzhasZnu tevekenyseg íobb eredlnenvei:

alapítvány által nlükadtetett tánckáí prodUkciói§ak nreEgzervelé§e. belanilása. I]'ztosítani a íészvélelt
ai íe$zíivá|okon, A §agykozösnség sZáDáía énhetó, kdnnyedelt píoq.ánok ósszeii|lítasa,

etanilásá_ Az dná]!ó e5t d§szállftása, irregszervézé

Ny,V.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomlawa: 2019.05.28 11.28_59
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A kettős könwvitelt vezelő egyéb szervez€t egyszerűsített 
I

éves bész;ímolója és köihasznúsági mellék|et l px_oo,

2018. év

szervezet í Jogiszemély szervezeti egység neve:

5,1 cél szelinti jUttatás megneVezése Előző év TálgyóV

Értékcsökkenés 99 666

5.2 cél szeíinti iunatás meqnevezése Elózó éV Tárgy év

Felkészülés-koreogíáíiák 3 606 5 923

cél szerinti iutattás meqnevezése Előző év Tárgy éV

Felépések költségei 3 683 4 47L

cel szerintl ]t]íatasok kilnutaiása
(osszesen) 7 388 11 060

cél szeíinti iuttatások kimutatása
(mindösszeően) 8 155 19 235

5. cél szerinti jutattások kimutatása (Adalok ezeí forintban. )

6. Vezető liszlségviselóknek nyújtott iuttatá§

6,1 Tisztség Előzó év (1) TáíqyéV (2)

6.2 T szlség Elózó éV (1) Táíqy éV (2)

vezeio tlsztseoviseloknek nvúitott
iuttatas(mindóssz€sen):'

omogy Táncegylines Alapírvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány pápíí alapon nem kú|dhetó be! Nyomlatva: 2019.05.28 112a,59
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A kettős könywilelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l ,n_*,
2018. év

szervezet / Jogi személy szeívezeti egység neve:

5,1 cél szeíinti jUttatás megnevezése Elózó éV TárqyéV

szemlyi jellegú kifizetések 255 488

5,2 cé szer ntijUttatas nregnevezése ElóZó éV Tárqy éV

egyéb költségek 5l2 1 978

5,3 Cé sze r]nti jUtattás me!]llevezése E őzó éV rárgy év

Jelmezek-viseletek 5 709

cél szerintj iuttatások kimutatása
(osszesen) ' 767 a 175

cél szerinti jUttatások kimUtatása
8 155 19 235

5. cél szeíinti jutattások kimutatása (Adatok eze í íalihlban. )

6, Vezetótisztségviselóknek nyújtott juttatás

61 Tisztség Előzó éV (1) Táígyév (2)

62 Tisztség Előző év (1) Tálgy éV (2)

vezet6 tisztségviselőknek nyújtoti
juttaüís (mindősszesen):

o gy Táncegyünes Alapíavány

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem kúldhető be! Nyomtatva: 2019.05,28 11.28.59
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l ,n_oo,
2018. év

szeívezet / Jogi §zemély szervezeti egység neve:

7. Közha§znú joqállás megállapításához szűkséges mutatók (Adatak e zel fan ntban. )

Alapadatok Előző éV (1) TárqyéV (2)

B. ÉVes összes bevétel 7 604 29 L62

ebból:

c. A sz€mélyi jövedelemadó meghatározott részének az
adó2ó rendelkezése szerinti felhasználásáróI szóló
1996, évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 264

D. Közszolgátatási bevétel

E, Normatív támogatís

r. A7 Ft lópaiUnlo slíukluíális alapiaiból,llletve
a kohéziós A|apbó| nvúitott támoqatás 45o 18 800

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 7 !54 10 098

H. Összes ráfordítás (kiadás) 8 155 19 235

l. Ebből sz.mélyi jellegú ráíordítás 255 48a

J. Közhasznú tevékenység íáíord í!ásai 8 155

K. Adózott eredmény 9 927

l. A srelv€zet munkálában kollemúkodo kozerd€kú onkentes
tevekenységet Veqzo személyek száma
(a kozérdekú önkentes teVékenyseqrol s7óló
2005, eVi LxxxVlll. törvénynek megleleloen.)

15 20

E r őf o r r ás e l l álottság m u tató i Mutató teljesítése

lgen

Eclv 32_ § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1,0ao-aaa, - Ft] a !
Ecfl- 32. § (4) b) [Kl+K2>=al B !
Ectv- 32. § (4) c) ru1+I2 Al,A2)/(Hl+H2)>=0,25l D B

T ár s ad al m i ám og atotts ág m utató í Mutató teljesítése

EcN- 32- § (5) a) IGL+C2)/(GI+G2) >=o,02] ! tr
Ectv- 32, § (5) b) kJl+J2y(Hl+H2)>=0,5] ! tr
Ectv- 32- § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 íő] tr !

omo§y Táncegyúttes Al+ítvá)y

Ny.v.:1.3 A nyomtawány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 11.28-59
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A keflős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pr.,_qaz

szervezet / Jogi személy szeruezeti egység nev€:

Támogatási píogíam elnevezése:

Támogató meqneVezése: NAV szja 1oÁ

Tárnogatlás lorrása]

közponii költségVetés m

onkoímányzati kö]tséqVetés !
!ne]nzetkóz íoríá5

nlás gazrlá kodó !
Támcgatás dóta ama: 2018.09.01,"2018.12,31.

Támogatásiósszeg: 264

- ebből atárqyéVre jutó ósszeg: 264

tárgyéVben íe]használt ösSZeq]:

tárgyéVben ío yósitott 0sszeq 264

Támoqalás típ!sa: V]sszatérítendő ! V]ssza nem téíítendő 
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

SZemélyi

Do ogi 264

264

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

roclt!kc ók t]elalríiá:]a. koreográíiátr kés2ílése. (líazá§i kótlsé9
i díiak ílnanszílozása.Egyéb iárulét(os kólrsfu ek.

Az üzletiévben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutaliása

lánckar részére a fellépésekhez és a
ü}éshez,

onlo gy TánceEyliíes Álepíivá]y

Ny.v.:1.3 A nyomtawány papír a|apon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 11,28.59
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_a+z

201B. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogaiásj progíam elnevezése: Kaposvár Meqyei Jogú Város Önkoímányzata

Támogaló meqnevezése:

Támogatás Tonasa:

kóZpontl kö tséqvetés !
önkolmányZat kaltséQVeté5 m

Lnemzetközi foIras

más gazdálkodó !
Tánrogatás iílőtaítama] 2o1a.o L-ol.-2ota.a2 3I
Támogatás osszeg. 3 060

, elrbó a táíqyéVre ]uió osszeq] 3 060

- tárgyéVber felhaszl]á t összeg: 3 060

tárgyéVben íolyósíiott ósszeg: 3 060

TámogatáS típ!sa: Visszatérítendó E Vissza nem térítendő 
m

Táígyévben felhasznált dsszeg részIetezése jogcínrenkénti

Szemé]yl 180

Doloq 2 aao

Felhalmozási

3 060

Támogatás tiárgyévi felhasznáásának szöveges bemutatása:

rodukciók betalritá§a. koleo!]láíiák kés2itése, Utazasi
i diiak ]fi nan5rilozása,E!]yélr jártllékos kdltsé!]ek

szállitá5i kdltsegBk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és progíamok bemutatása

alapíNáriy a s om o§y Tánce§yiitte§t m ü kó dtet , tsíiyagi léhetösé§et b izrosít a Én cka. részÉre e íel
készúIéshez.

e2e§a

Táncegy nes AlapirJany

Ny.v.:1.3 A nyomtawány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 11.29.00
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámo|ója és közhasznúsági melléklet l px_qoz

2018. év
sz€rvezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatás prograrn e|nevezése: EUrópai Úniós Alapok

Támogató megnevezése: csP-NEPzENEsZ_2o17_0003

Támogatás foIlása:

közpo|t ko tSélJvetés !
önkormányzati köllségvetés n

m

má5 gaZdálkodó !
Támoflatás időtaltama: 20 la.o3.o L. - 20 L9. 0 2. 2a

TámoqatásiosSZeq: 9 300

ebból a táígyéVíe jutó összeq: 7 900

- tárqyéVben íe]haszná|t ós5zeg: 7 900

- tárgyéVlren ío]yósítoft óssZeg 9 300

Támogatás |ípusa: Visszatérítendó n Vissza nem térítendő 
m

Tárqyévben felhasznált össze9 részletezése jogcímenként]

Szemé yi

Do o!]i 7 900

Fe]ha]mozási

7 900

Támogatás tárgyévi íelhasznáásának szöVeges bemutatása:

l(ciók lretanitá§a. koreo§ráfiák ltés:fuése. utazási koh§ég.
i díjak f nánszírozása.Egyéb iárulék.s koliségek.

szállíiási köllséEek

Az üzleti éVben Végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

aNapiNány a So ogy Táncegyunest nrilkodteti, anyalli leheldségel bi.io§it a tánckar részére a fe|lépésekhez és a
léshez,

omlo§y TáncsEyú§es AlaPítvány

Ny.V.j1.3 A nyomtatvány papír alapon nen küldhető be! Nyomtawa: 2019,05,28 11.29,00
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A kenős könywitell vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bószámolója és közhasznúsági me|léklet l pK_qaz

2018. év

Támogatási proglam elnevezése: Európai Únió§ Alapok

Támogató megneVezése] cssP_RoMA_2017.0008_EPER

Támogatá5 íorIása:

kózponti kö tsógVelés !
önkoímányzati kóltségVetés !

m

más gazdálkodó L
Támoqatas időtartama: 2018.03.01_2ola,12.31

Tárnogatási összeg] 1 900

,"bbóla lár!]yéVre ]utó összeg 1 900

tárgyéVben íe]használt ó5sze!] 1 900

- tárgyéVben folyósítotl összeg: 1 900

Támogatás iípUsa: visszatérítendő L v ssza nem télitendő
m

TáígyéVben felhasznáIt összeg részletezé§e jogcímenként:

Személyi

Doloqj 19o0

1 9o0

Támogatás árgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

népcsópor( tá,r cain ak íelkU talása. koreo!]ráíiák késZitése, l)entltatása,

Az üzleti éVben végzett íőbb tevékeny§ég€k és píoglamok bemtjtatiása

atapr-nl.irry a sorrroqy rancegyúttest nli!kodle(i, anyagi lehetösélle( bizlosíl a Énckal lészéle a íellepésekhez és a
kéSzUléshe2 Szellenti es kultlirális oloksé9 epoláSa, nteEörrése, benlLltatása

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

olllc!]y Táljce9yUíes

Ny.V-:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető beI Nyomtatva: 2019.05.28 11.29.00
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és kózhasznúsági me||éklet l px_ooz

2018. év

szervezet / Jogiszemély sz€rvezeti egység neve:

Támogatási píogram elnevezése: Európai Úniós Alapok

Tánroqaló nregrreVezé5e: NEA_No_18-lv|_1729

Támogatás íoírasa:

kózponti költségvelés !
önkoínlányzati kó]tségVelés !

E
más qazdá]kodó !

Támo!1atás időtaítama: 2018.06,01_2018,12,3].

Támogatásiösszeg: 4oo

- ebbő a tárqyéVre]Uió osszeg: 400

- iáIqyéVben felhasznát összeg: 400

- tárgyéVben folyósított ósszeg: 400

Támoqatás típUsa: Visszatéíítendó n Vssza nem téíítendó 
m

Tárgyévben íelhasznált ös§zeg részletezése jogcímenként:

SZen]élyi

Do ogi 400

összesen: 400

Támogatás árgyévi íelhasználásánaI{ szöVeges bemutaása:

alaPitvány a sonrogy Tánceqyúnest nlükódtel!. any4gi lehelösá§el lriztosít a tánckÁr lészére a íellépásekhez é§ a

Az üzletiévben végzett íóbb tevékenységek és píogramok bemutatása

alálítvány e sonro§y Ti{ncegyúttesl nrükddleii, anyaga lehetóséget biztosÍl a láIckal
készülé§hez.

a íellépésekhez é§ a

Táncegyaides Alapif,/ány

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldh€tő be! Nyomtatva: 2019.05,28 11.29,00
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bószámolója és közhasznúsági mellékJet l pw_uz

2018. év

Támogatás] plogram elnevezése: Európai Únió§ Alapok

Támogató megnevezése: csP_NEPTANc-2018_0102

Tárnogatás íon,ása:

központi kö tségVetés n
önkolmányzat költségVelés I

m

más gazdá korló !
Tárnogaiás idóta anra: 2 01 a. al.o1-2o19,1o,3 L

Támoga!ásiössZeg: 7 2oo

ebbóla iárgyéVíe jutó összeg:

tárgyéVben Íe használt ósszeg

- tárgyéVbe| fo yósított összeg 7 2oD

Támogatás típUsa: Visszatérílendó D V ssza nem iéríiendő 8
Tárgyévben felhasznált összeg ré5zletezése jogcímenkénti

Személyi

Dologi

Támogatás tiárgyévi íelhasznáásának szöveges bemutatása:

Az üzleti éVb€n végzett íólrb teVékenyséqek és plogíamok bemutatása

ataprtvany a sornoqy ráncegylitres( Bri]krid(eti. alryag] leheíóségeí blztosít a tá]ckal lészére a fellépesekhez és a
készüléshez.

szervezet / Jogi személy sze.Vezeti egység nevei

lllo!y Táncegyürtes

Ny.v,:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem kiildhető beI Nyomtatva: 2019.05,28 11,29,00
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves besziámolója és kózhasznúsági melléklet l ,n_oo>

2018. év
szérvezet r Jogiszemély szervezeti egység neve:

Tá,noqatás program elnevezése: NAv TAo támogatás

Támogaló megneVeZése:

Támoqatás forrása:

közponll ko]tségVetés m

onkonnányzali kö tségVetés !
!

más gaZdá kodó !
Tárnogatás dólaíana: 2018.03.06,30,_2019,06,30

TámogaiásióssZeg: 556

- ebból a iárgyéVre jutó összeg: 556

- tárgyéVlren íe]használt oss:eg: 556

, tálgyéVben ío]yósitotl ősszeg: 556

Tárnogatás típusa: Visszatérílendő ! Vissza nem térítendó E
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

szemé]yi 3Lz

Dolog 2M

Felha]mozási

556

Támogaiás tárgyéVi íelhasználásának szöveges bemutatása:

alapífi.ány a Sonrogy Táncégyünest müi(ödleti, anyagi lehelóséget biztosíl a lánckff íészéíe a fel!épésekhez é§ a
készúlá§hez.

ródlkciók beiá-fi íti{sa. kóíeoEráíiák készíÉ§e, Utazási kdli§ég,
i díjak iinalrszírozása.Egyéb |áruiékos kólts.égek.

Az úzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

alapílvány a sonlogy Táncegyútté§t nlüködléti, ányagi lehetóségel bizlo§Íí a tánckaí íászéíe a fellépésekhez és a

oillogy TárceEyüttes Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtafuány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20].9.05.28 11.29.00



HatároZat

A|u|írott, Rónai csabáné 7442 Váída, Megs/es utca ó8. a somos/ Táncesruttes Alapítvány elnöke
ez úton nyilatkozom, hogy a Farkas Máíia mérlegképes kön}.r'elő által elkészitett ,, somo8y
Tánce8r'üttes Alapifuány 20l8, évi gazdálkodá§áól szóló közha§músági jelenté§r, bvábbá a,, Kettő§
körylr'vitelt vezető egyéb sz€rvezet egysz€fúsitett éves besámolóját és kóáasznúsági m€llékletél" a
kuralórium 2019. május 28-i taggyűlésén egyhangúla8 elfogadta.

Kaposvlir, 20l9,máiu§ 28.

,1T;}fá:ffi"ti#'|,$j,

8ár" , ^ -t/t (hbal)c-

Rónai csábáné elnök


