
kettő,s könylwitelt.vezető egyéb szervezet egyszerűsíte
éves beszámolója és köihasznúsági mel"Íéklet

A szervezetet nyilvántartó bfuóság megnevezése:

16 szolnoki Tö

Beküldő adatai(akin€k az tlgyféIkapuján keresztüla kére|em beküldésre kerüI)

szervezét/ Jogi személyszervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöhés eseten másalt - nen iható - mezók.)

Elótag

[l
családinév

s2ül€tési név:

születési ország neve:

születésa település neve:

szú|etési id€je:

","*
]rit,,tii..a F

r,Ff,F]-EE-m

Első utónéV

Nyilvántanási szám:

Időszak teíj€delme:

El-!-E 6 3 6 rergyevl [rToTTrl
esészéV m töledékéV! EEEE-EE-EE EEEE-EE-Eltil

idószak kezdete időszák vé.é

Ny.V.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nelt] küldhető bel Nyomtatval 2018.05,18 21,15.31
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A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet eevszerűsit€tt
éves bészámolója és kölhasznúsági mel-Íéklet pK_342

2017. év

A szervezetet nyilvántaÉó bíró§áq meqnevezése:

16 szolnoki Tö

ldőszak terjeclelme: esész év m töredék év ! EEEE_EE_EE
Válassza ki. hogy a beszámoló (é§ közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

lr. Joqiszemély szervezeti egyséq (szármáztatott jogi személy)
x
!

TárgyéV:

EIoI.n
E]EEE_EE-El!

idószak Vége

dasróLds Tán.egyUtt.s A apit\,ány

szervezet székhelyeI
lrányítószám EEEI! T€ epülés: szolnok
kóztelü et neve:

Hrszám:

Kozlelúlet]e eqe E l
tó: f ltr---J Lépcsóház: n Eme]et:

áryílószám ffl]!
HáZszám:

Közterü lel ]él ege

Ajtó

Nyilvántartásis2ám:
lJóq| :2eIlé]y./eNczcl ealység eseléb_!, !ni]asze&e2el )

Beiegy2ő hatálozat száma:
(Jaqi szerli|| 

'zer 
vézeLl e.|,/,.! csc|óbeü

,kí1),. e né lrv é n r'llv á | j !ó h aíi li ? aI s zú, a)

szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

ffi-tgl! 6l3l6

m F]! EIa.T-ttr /EI,f,Fl /EE

8 8|2]8 0|3|8 -E-EF]
szervezet / Jogi szémély szervezéti eqység
kepvlselo]ének n€veI Kilály Eszter

KépViselő aláílása:

Kelte2és:
áacrgyü rte

szolnok E!=]t!E-EE_EE

Jogi §zemély szervezeti egység néVe:

Jogi sz€mély szervezeti egység székhelye:

Ny.V.:2.2 A nyomtaivány papíí alapon nem külclhető b€! Nyomtatvai 2018,05,18 21,15.31
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A kettős könF/vitel1 vez€tő egyéb szervezet eevszertisített l

éves beszámolója és kölhasznúsági meTÍéklet I nra_.ro,

2017, év
szervezet / Jogiszemély szeíVezeti egység neveI

ós Tánc€gyines Alapírvány

Az egyszerűsített éVes beszámoló méílege (Adatak ezer fólihtban.)

E őzó éV E őző év
helyesbítése

TárgyéV

ESZKöZoK (AKTíVÁK)

A Beíektetetl eszközök

mmate ál]s ]avak

l Tárgy eszközök

ll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B, Forqóeszkorok 900 779

l, követelések

l. Éltékpapírok

900 7L9
c Aktív dóbeli e határo ások

ESZXOZÓK OSSZESEN 900 719
FoRRÁSoK (PASSZíVÁK)

D sajál tőke 900 ?\9
. ndU ó tóke/iegyzen (őke

l. TókeVá toz ás/ered m é ny 2za 900
ll l.ekótótt larta ék

V Értékelésitana]ék

V, TJ UJeVL P ednlen] d dpte!e|e lV§eL]bU
íl ozhasznLr tc!Pl eny5éqbd ] 672 _181

Vl TárgyéVi erdemény Vál a kozás tevékenyséqból

E Céltarlalékok

F Kötelezetlségek

l Hálíasoro t kóte]eZellséqek

l Hosszú lejá,atú kole ezenségek

l] RóV d le]áratú köte ezeüséqek

G. Passziv dőbeli e határo ások

FORRASOK ÖSSZESEN 900 71,9

Ny.V.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2018.05.18 21.15.31
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A kettős könylvilelt vezelő egyéb szervezet egvszerűsítelt
éves beszámolója és köihasznúsági meTÍéklet PK-342

2017 . év
szeíVezet / Jogi személy szervezeti egy§éq neve:

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredménykimutatása 
Adaíak ezel bnhban.)

A apteVékenyséq Vá a kozás tevékenység T ó..,*""

t Értékesítés neltó árbevéie e 20 2a
2 ALliva l sa]at teliesitrnenyek

3. Egyéb bevételek 2 297 2 29/
ebbő:

-taqdú

a apí(óló lapot lreí zetés

2 297 2 297

4, Pénz!qyi műVe etek
36 36

A ósszes bevéte (1+ 2+3+4) 2 353 2 353
cl]hó loZ 3sznú LeVel ellvseq
LléVélP e 2 353

5 A|yaq]e ellű áíOldjlások 1 68]. 1 681
0 Szefiéy lel]eqű láíOrdilások

ebbő : Vezető tisz(ségvise ók

7, Édékcsökkenési leiíás

8, Egyéb ráíotr]íiások

9_ Penzlrgyi múVe etek

B, osszes ráfoldítás
(5+6+7+8+9) 1 681 168].

cbből kö2hasznú tevékenysóq

|Á Aíózá. 
e ijlíie,edmény

672 672

10 Adóíizelési kótelezettség

D. TárqyéVierednlé|y (C 10) 672 672

Tánceqyüí€s A'apítvány

Ny,v,:2.2 A nyomtatvány papíl alapon nem küIdhetó be! Nyomtatva: 2018,05,18 21,15.31



A kettős kön}a"vitelt vezelő egyéb szervezet egyszerűsített
éves bószámolója és kÖihasznúsági mŐÍéklet

PK-3,12

z0I7. év
szeruezet / Jogiszemély szeruezetiegység neve:

aszólös T Alapltvány

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. 
6.1alók ezelíónnn)an.)

A Kozpol]li ko lséqvetés

ebbó
ní]rmaliV tánroqalás

B HL \ rlolmá.\za(|
lo rseqvere. témoqáL!\

ebbő :

_ noímatíV támogatás

c Az Európa Unió strukturá s
. apidi]ro Le(VL] d Kohez os
Alapbo n!Lr toll lnlllorlalas

D Á2 EL]lo|]a Un o lo ts.L]
.€le.eLú] " ]nv m;5 á a|lló
l]em7elkoZl szelveze(ij]
száma2o lámogatás

E A szémé|vi óVedeemadó
nc.]lratározott részének az
adózó lende kezése s:e ntiíe
has,ná á5áró szó ó 1996 éVl
cXXV orVény a ap]án átUla (

os5Zeg

l44 133 l44

F KóZsZo 9á lalás bevéte

Az al]alok kó|ywzsqá altatu a uun nur ra.a"zru5Ö 
n'Wizsq áló i záradék 

! rq"n N ,""
Ny.V.:2.2 A nyomtatvány papíí alapon nem küldh€tő be! Nyomtawa: 20la,05.18 2t.],5,31



A kettős könylryitelt vezető egyéb szervezet eqvszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági me-Iiéklet | ,ra_ro,
20L7 , év

1, szeíVezet / Jogiszemély szervezeti egység azonosító adatai

1.1Név: szervezet

ös Trin cegyüíes AlapÍNány

1.2 székhely: szerVezet

Házszám Fr---__l Lépcsőház: FJ

lrányitószán !!!l] Te epülés:

Há?szám f l répcsőház: f 
_l 

rmea: f- l 41ó

FFII.F
közterület

1,3 Bejegyző /Jogiszeméllyé nyilvánító haározat száma:

1,4 Nyilvántaftási szám: ('Anyaszeleze|)

1,5 szervezet / Jogiszemély szervezeti egység adószáma:

m.ffi.EElTfIffi/FI4
ffi-ail_ 6l3 6

.nEEIaEEEE_.F-EE]
Kilály Eszter

1,6 szervezet / Joqiszemé|v szerv€zeti eqvség
képviselőienek ne-VeI

1.1NéV: Jogi személy szervezeti egység

1.2 székhely: Jogi sz€tnély §zeruezetiegység

2, Tárgyévben Véqzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ll1egilAkúli§ ola alkoial§?3a a néphágyön]ány()ir ápólá§á és .l nadok

és sZolnok,áos.endezvényein 
'§ 

állaldó fellépó egyu§g§Unlc A hely cllil

Ljryokra va]ó vi§§zatáníásá nlel|9rr Úqy gónóoljl}ai_ hoqy nralráp&iq iásáda]llti szulééglélként
Ódik meg a ka}za§séí,lormálása a népi hagyontá.yok lovábboí§kilésén é§ a lialalok íeú való

)ndáai!] N.{e.jalill, :r.kel a hagyonlányokil l.glllXlia', plo9lam|alnkon, rÉndezvany.lnkal] i!d]uk
,eniteni. anie]yékn$a{ kozosségíormá!Ó t]átá§á laqad§átatjáJ), Táfichiá]nk €g}re na§yobb
odé§n€k ó.v€rde.el(- alneayeken a" egylltt tál.olá§ oio,ile hozzájárul a kozós§ég épíléséhé?. Az

os§Ó!']€a vrtló hnolá3 olyan ko§Óai§ €ró, amelyr8 a,nii ti{ielOkn.l{ Ór]ási sluk§Óflu' van, A
€együnes L{r§adallnl §rerepvá]a|d6í ]ól ]€lz], nogy .émcsái á l.kóleruléié élöksryon]Uk be

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevék€ny§ég megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékeny§éqh€z kapcsolódó közf eladat, jogszabályhely:

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhas7nú teVékenység íobb eledményeil

Ny.V.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018,05,18 21,15.31



A kettős kön}.rwitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsítelt
éves beszámolója és köihasznúsági me'iiéklet PK-342

2017. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7, Kö2ha§znú jogállá§ méqállapíüísához s2ükséges mutatók (Adatók ezel lóljntban )

E óZó éV (1) TálgyéV (2)

B. Eves összes bevétel 2 353
ebből:

c. A személyl |öVedel€madó meqhatározotl réslének a2
adózó renclelke7ése szerinti lelhásználásdlol szoló
1996, évi cxxvl. törvény alapján átutalt ósszeg 133 I44

D, Közszolgáltatási bevétel

E, NormatíV üimogatás

|-, Al Europal Unlo slruklulalls dlaDidibol. llle(Ve
á Kohéziós Alapbol nyúiroit támogaiás

G, Korrigált bevétel [B_(c+D+E+F)] 2 22o -,1,44

H, Összes ráfordítás (kiadás) 1 681

l. Ebből sz€mélyi jelleqú ráfordítás

J, Kózhasznú tevékenyséq ráío ldí!ásai

K. TárgyéVa eredmény 672
L, A szeruezel munkájában közremüködő közérdekú önkentes
levékenvséoet véoző személv€k számá
(a közeraekü önkéntes tevekónvseordl szólo
2005, avi LxxxVlll, tötvénynek ineg-teleloen)

ErőíOn ás Ellátottság lrrúlalój

lgen

EClv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1aoo.oao, Fí] a !
Ecív. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] tr !

! x
T ars a d al n árnóg aólts ág m u tatói

Eclv 32 § (5) a) l(Cl+C2)/(Gl|G2) >=o 02] B D
Eclv. 32 § (5) b) kJl+J2)/(Hl+H2)>=0 5] tr a
Eclv. 32 § (5) c) [(Ll+L2y2>= l0 íő] D B

Ny.v.|2.2 A nyomtatvány Papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018,05,18 21,15.31



A kettős kön}.rrlitelt vezető egyéb szervezet eqvszerűsÍtell
eves beszámolója és közhasznúsági meiiéklet

2017 . év
személy szervezeti egység neve:

Támogatási proglanr e neVezése: NEA_No*17_sz_0008 "Jelenben éló múlt szandaszőlő§ón''

Emberi Eróf orások fulinisztériunra

kozoul tl [. iiel)vplF< ]V-l^
on|oí lnnvzdt 1,o t5e0\_ótes t]

e nzetloz nr l;s n
]

l..s lazdá lodo l

Tárnoqaló megneVezéSe:

Támogatás dő(artama: 2017.04,01_2018.03,31,

Támogalás ósszeq 400 000

ebbó|a lárqyéVre jUtó összeg: 39 000

1ál!yéVben feihaSznált össZeq 39 000

_ tárqyóVben folyósítolt ósszeq 400 000

! Vissza nem télílelldő B
Tárgyévben f elhasznált összeg részletezése joqcímenként:

szemé y

Doloq 39 000

39 000

Támogatás tárgyéVi f elhasználásának szöveg€s bemutatása:

2017. dec§,at er hóban ósszegét}öl 39.oüo. Fr4t az ko,1 és t {ncházakban
köllségdr€ aas.nálnlx íel,

Az üzleti évben Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

.]c§ráinK az Unn€pkoroknoz kapcs9lódó kézmrllré§ .lélLránolc népdalé.e&a v*senyet eqyre lo§b natáx
nzanák, amelyek A kdrő§se§lormá]á€ ds korir§§ér;ri!é§ lekintelében naqyrl] §i|...§nsk mond|)aló, 5z€rvezetú,rk

ho§y pro!ln,rt]!tn, lenúé2vényeln k€.!3lltil a ialalok olyan poli.iV ó]njótly.lóen lé§leslluen.l! & lety.k
lárUlnái érlékendruk í3ímá!Á§ánoz é§ ezálta] á lozossi]íormáláshoz is. Az 

'v 
só.án a s?andas2ólosén

gye§ilel .y€rles Pidyázataibán nregvalósÍíÓXénl váaiáltun& jeles kapcsolórló táncházák sz€rvezes€l.
u]errr.v(},.la5r ó§ úí}.ri.nitá§!. §.n* l.i pro{,í.lnot nleuvaló5iaaá!.l i!).§a.sztunk lennlnrknl n, .gy.l(ll.,,

sm§n§é§ér- §rálon egy hetés í]ép*.c áho}! §zeryeztUnk Bá]ár§n:.r.!ne§€n 60 lóVel, szanóászólós iánca§yrine§

Ny.V.:2.2 A nyomtatvány papíí alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2018,05,18 21.15.31
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A kettős könya,\,,itel1 vezető egyéb szervezel egvszerŰSÍtett
éves beszámolója és közhasznúsági me||éklet PK-342

z017. év
szervezet / Jogiszemély szeívezeti egység neve:

Tán cegyüttes

Támogatás program elnevezése:

Támoqaió megneVe?ése: Nemzeti Adó és vámhivatal

közpon(ikoLtségVelés E
ónkormányza(i kó|t5éqVetés !

!
!

Támogalás dőtalama 2017.nov€mbel 01_2018.október 30.

Támogatásjösszeg: L44 026

eLrból a tár!]yéVre ]utó ósszeq] 0

lárgyéVbcn íe lrasznál összeg: 0

lárgyéVben ío yó5ítot össZeq: L44 026

Támogatás tipusa: V]ss?atérítendő ! vissza nen térilendő E
TárgyéVben f elhasznált óss:eg ré§zletezése jogcímenként:

Do oqi

Támogatás árgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:

Az üzletiéVb€n végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

7- évDen á lorábbi évekhez ía}épésn:k tettünk elege.. jelen voltllnk §za]nórd
§zervB.3l.k .egek al]oepsÓg€jn. ill€tve számo§ progranoi §.€]."./ezti.!| nra§.nk is, A városban 20u.
iijáb i].nnán ,1.1ul! clVll §e.vé2€l, a 5/n!nrt6 slo1.okl lrr|rnl].I &!]lr*ly t9ye$ulet nlggalákulii§it, É3 n

koveló nrünki{ját szaknlal tapaszG]alu.kJd, a.l,n.§'szrativ ]Ldi!r,nkká] §e!íteníik. A Srandas;ólósl AlLrjanös
és Alarlokú MíVészeii :skola néptán.Osai, lán.ped€ógusai é§ népi*né§7e .1'nd6n a]aj(alom al a|('.]van
ho;:' x lnkóa.í!lí]tl lendgzvényelnk 5iillc§ilrach!z ó1 §l xara, ,lto!}:nió§idriror,

Ny.V.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető b€! Nyomtatva: 20la,05.18 21.15,31


