
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet e
éves beszámolója és közhasznúsági me

2018, év

A szeívezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

16 szolnoki

Beküldő adatai(akinek az ügyfélkapuián keíesztüla kérelem beküldésre keíü|)

szervezet t Jogi személy §zervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elekííanikus kitóIés esetén mások - nen fuható - nezók.)

szüIetési név:

Elóiag család: név

Kir

Első utónéV

Eszt€r

Eszt.r

születé§iország nevei

születési tel€püIés neve:

születésiideie: E,16F:]_m_m

További utónevek

zandaszölös TáncegyüEes Alapílvány

Nyilvánlanási számI rifi-F-]--.l 6 3 6 rarqyav, [rT;TiT'
ldőszakterjed€lme: esészéV m töíedékév! EEEE_EE_EE EEEE_ffi_EE

időszak kezdete dószak Véqe
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l ,*_oo,

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bírósáq megnevezés€: Tárgyév:

16 szolnoki Tö
ldőszakterjedelme: eoészévffi tőredékév! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

]dőszak kezdeie dószak Vége

válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

b. Jogiszemély szervezeti egység (származtatott jogi szeméM
B
!

E---__l Lépcsőház: f-l Emelet:

köztefü et neve:

Házszám

andaszólós Táncegyülles Alapitvány

szervezet székh€!ye;
Telepü és szolnok

Jogi személy szervezeti egység

Közterúlel je ege E---__l
,f--___]Ajtó

Jogi személy szervezeti egység neve:

lrányilószám| 
l ll ]Ll|-

Házszám:

Nyilvántartási szám:
(Jagi szehély szeNezeti e9r5ég esetében: "AnyaszeNeze|)

B€iegyző határozat száma:
(Jagi genély eéNezeli eqység eselében:
Jogi szenéllyé nyilváóló halálúal 9ána)

szervezet' Jogi személy szervezeti egység adószáma:

szervezet l Jogisz€mély szervezeti egység
képviselőiének neve: király Eszter

Képviselő aláílása:

KeltezésI

szolnok

székhelye:
Te epülés:

m*m 6l3l6

m ffi FF].TTT]/E],F|1lM

EEEEEEEE-E-EE

ióö;
,{

,'ráocegyEEEE-EE-FF iit

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.27 ].9,52.56



A kettős kön},witelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et l pn_oor.

2018. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

zandaszölös Táncegyúltes Alapíwány

Nyomtatva: 20],9.05.27 19,52.55

u--4

Az egyszerúsített éVes beszámoló mérlege &datok ezel íaintban)

E|őzó év Előz6 év
helyesbítése

TárqyéV

EszKoZoK (AKTiVÁK)

Befektetett eszközök

i, ínmaieírál s ]avak

ll. Táígy eszközök

lll, Beíekietett pénzüqyi eszközök

B, Forgóeszközök 7L9 1 813

l. Kész]etek

ll, követelések

Lll Éíékpapírok

lV. P_Ánzeszkózók 719 1813

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK OSSZESEN 7L9 1 813

FoRRÁsoK (PAsSzíVÁK)

D. Sa]át tóke 7L9 1768

L lndu ó tóke/ieqy?ett tóke 900 719

ll, Tókeváltozás/eredmény

lll, Lekötött taítalék

lv, Értékelési tartalék

v Tárovevi eredménv alaotevékenvséoból
(kdihasznulevékénvséqb6l) " -181 1 049

Vl, TáígyéVi erdemény Vállalkozasi tevékenységbő]

E. CéliaiÉlékok

F. Kötelezettségek 45

l, Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú le]áratú kötelezettségek

lll. Rövid |ejáralú kötelezettségek 45

G. passzív időbeli elhatáíolások

FORRÁSOK OSSZESEN 7L9 1813

Ny.v,:1.3 A nyomtatvány paPír alapon nem kúldhető be!
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerv€zet €gyszerűsített
óves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év

Szervezet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

andaszölös

Nyomtatva: 2019.05,27 19,52.56

k;Áft

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredménykimutatása

Alaptevékenység Vá|lalkozási tevékenység összesen

lálwév

1, Ertékesítés nettó árbevélele 2o3 300 z03 300

2, AIlivák sajét lel]e5ilmenyek

3, Egyéb bevéteiek 1 906 2 364 1 906 2 364

ebbó:

, tagdíj

, alapítótól kapott beíizetés

támogalások 2 139 2 L39

ebból:adományok 25 25

4, PénzUqyimljVeletek

A, Összes beVétel (1+_2+3+4) 2 109 2 664 2 tog 2 664

ebból közhasznu ievékenvséo
beveteler

5, Anyagjellegű ráf ordítások 2163 1431 2 L63 ! 43L

6, sz€mé yijellegű láíoldítások 96 96

ebbó ] V€Zetó tisZtsegViselok

7, Édékcsökkené§i leííás 161 161

8, Eqyéb ráloíditások

9, Pénzüqy műVeletek
ráíorditásai 31, 23

B osszes láíoídílás
(5+6+7+8+9) 2 z9o 1615 2 290 1 615

ebból kózhasznú teVékenyséq
ráíordításaj

|Áníózás 
e ótt eredmény

_181 1049 .181 1 049

10, Adóf izetési köte]ezettség

D. Táígyévi eíedmény (c-10) _18]. 1 049 _1a1 1 049

,,"ís,%
í'Iáaccgyúlte

Ny.V.:]..3 A nyomtatvány papír alapon nem koldhető be!
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A kettős könywitelt vezetó egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év

szerv€zet / Jogi személy szervezeti €gység neve:

aszölös Tán cegyúties

Az egyszerűsített éVes beszámoló eredménykimutatása 2. A.lalók ézél íólihthan l

A aptevékenység Vá|]alkozási tevékenység összesen

A, Fozpont loltséoveté5i

noímatiV támogatás

B HelV önkormánvzati
köLtseÓVetésl tamo'galás

ebból
normatiV támogatás

c, Az EulóoaiUnió struktuíális
alap]arbol, illelve a hohézios
AIapból nyújtott támoqatás

D, Az EuíóDai Unlo kóltséo-
vetéseból üaqv rnás allamiól,
nemzetkózi s7ervezeiiöl
száímazó tánrogatás

E. A szemé]vi ]öVedel€mado
meohaláíozóti íészének az
adoió lendelkezése szerinti l€l-
használásáról szóló 1996. éVi
cXXVl,töryény alapján átutalt
osszeq

L44 139 lM 139

F, Közszo qálalási bevétel

G, Adományok 25

Kőnyvvizsgálói záíadék
Az adatok kónyw Zsgáatta alá Vannak iámasztva ! tg"n ffi ruu,

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201,9.05.27 19.52,56
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves biszámolója és közhasznúsági melléklet l px_+.z

2018. év

1, szervezet 
' 
Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1,1 Név: szervezet

ós Táncegyüíes Alapírvány

1.2 székhely: szervezet

EEEE Teleeüés:

Közteíület jel]egeI

Házszám: Lépcsóház: Enreleti E

1,2 székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányíiószárn

lrányítószám:

Hazszam: f- 
'-l 

Lepcsőnáz: f-__-l emelet: [- l
1.3 Bejegyző / Jogiszeméllyé nyi|váníó határozat száma:

1.4 Nyilvántartási száml ('AnyaszeNeze|)

1,5 szervezet/ Jogiszemély szervezeti egyséq adószáma|

1.5 szervezet / Jogi személy szervez€ti egység
képViselójének nev€:

m.m.EFFfl-fl/W/M
.[tr-@-

EEEEFFIlE-E-FI.
Király Eszter

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

!!!f Teleeulés:

6l3 6

2, Tárgyévben végzetl alapcélszerintiés közhasznú tevékenységek bemutatása

valaminr á2 iíiú§ig népr,{nccal
to ,ir"gisrninet"". li atapívái} tevéxénységével elösegíti szaidaszölosön atagyonlányörzést, a
pzene, a népánc és népdalénerués kulluíájálak íeilödését. Ezzel hozzájárul népi,nelllzeti k!húránk

"nia"er,'"., 
nr.g." ,iroueszi színvonalon való belrlutaúiúhoz. Alkoló lehe|öséget bizrosft a szinpadi

lcmúVészet kép'viselói részére, és szak lai pedagógiai múhelyl terentt a város és a ré9ió népüínc
iúoi, zenészei, ériexesei szánrára_ PályázatokDan váló raszvétettet és tiimogatisok ielha§ználá§val
egterenlleni a lehelóséger a jeles napoihoz é§ únnepi szokísokhoz kapcsolódó ké?müves jászóllá?
&iictrázi arxarnrarra- Áz ala'p ifuány ievékenységéDei 201s-ban is fö céiia volt á népüínckultúra
|qasabb szintre emelése, a;eveléa, az oktaúís, a képességíejlesz- lés, a szanda§zólósi Miivészeli l

3. Közha§znú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Kózhasznú tevékenységh€z kapcso!ódó közf eladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia:

3.4Közhasznú téVékenyséqbőI részesülók létszáma.

3.5 Közhaszníl tevék€nység f6bb €redményei:

Nyomtatva: 2019Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be|
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A kettős kön}ryvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_q+z

2018. év

7. Közhasznú jogállás megállap'|tásához szükséges mutatók

Alapadatok ElőZó éV (1) Iár]yév (2)

B. Éves összes bevétel 2 Log 2 664

ebbőLi

c. A személvi iövedelemadó m€ohatarozott ré§zanek az
ádozo lendók'ezese szerinti íelhásznalasarol szolo
1996. évi cXXVl. törvény alapián átutalt összeg L44 139

D. Közszolgáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás

F, Az EuropaiUnio slrukturalis alapiaiból, illelve
a Kohéziós Alapbdl nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel íB-(c+D+É+F)] 1 965

H. Össz€s íáíordítás (kiadás) 2 290 1 615

l. Ebból személyi jellegű ráíordítás 96

J, Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. ACIózott eredmény 1 049

L. A szeruezet muhkáiában közr€múkodó kozéldekű önkéntes
tevehénvséoet veozo!zemélv€k száma
la közerilekü önk;ntes tevékénvseqrol szóló
2oo5, évi LXxxVltl. tölVénynek ineg-íelelóen)

E r ő ío r r ás e l l áto tí 5ág m u tató j

lgen

Ec(v- 32. § (4) a) I@1+B2y2 > Lao0.0a0, - Ft] x D
Ectv 32. § (1) b) [Kl+K2>=a] E !
Eclv 32 § (4) c) kl1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=o,25] tr a

T áÉ ad al m i tám og ato tts ág m u tató i Mulató teljesíté'e

Ectv 32. § (5) a) KCl+C2y(Gl+G2) >=a,a2] x !
Ecív.32. § (5) b) [(JL+J2)/(Hl+H?>=a,s] n tr
Ectv.32. § (5) c) KLl+L2y2>:la fó] ! x

szeruezet/ Jogi személy szervezeti egység nevei

zandaszólós cegyünes AlapíNály

Nyomtatva: 2019.05.27 19.52,55Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem kúldhető bel
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A kettős kön}ryvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_l+z

2018. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység n€ve:

Támogatás prograrn € nevezése: cssP,NÉPTÁNc.2o18-o39o Á szahdaszólós Táncegyüttes szakmai kiadásainak lámogatása

Támoqató megneVezése Emberi Erőforrások tv'linisztériuma csoóri sándor Alap

Tárnogalás íorrása:

központi kóltségvetés m

önkormányzat kö tségVetés !
!nemzetköz]íorrás

más gáZdálkodó !
Támogalás időtanama: 2018. jtllius 01-2019. iúnius 30.

Támogatásiósszeg: 2 000 000

ebbó a tárgyéVre iutó osszeg: 600 000

- ÉrgyéVben íe hasznátösszeg: 500 000

- tárgyéVben íolyósitott ósszeg 2 000 000

Támogatás típL]sa: v]sszatérítendó ! v ssza nem térílendó B
Tárgyévben f elhásznált összeg részletezés€ jogcímenként:

Szemé yi

Do ogi 600 000

Felhalmozási

összesen: 600 000

Támogatás tárgyévi f elhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti éVben végzettíőbb tevékenységek és plogramok b€mutatása

@árunkÁtbövÍtsükAkÚlÓnDözÓájegysé9ekviseleteit
gy váoga!Uk óssze, hogy kővesse az együíe§ repenoiiriáí, kédvenc táegységeit. E páyázat keíelében olyan
iseleteket és kieqészÍlökea szérzünk De áz €gyüttes számára, anrély allálmag a külónbözö láiegységek áncainak
ileles elóadásához. van lehétöségúnk arrat hogy szákavaún varrónövl megvafá§sunk Dizonyos viseléídarabokat,
hhez nléreiben vásároljuk n)eg a iexrillát. Egyíészl fellépéseinkhez, ntá§lészt a ve.senyeken, íesztjváokon való

§orál a Versenyképességhez lontos a niegfelelö viseletben való lellépés.

ri;m a2'év során íolyaJ]laio;;kapoí tijékoztatíi az'egyiines nrtvészeti vezetóiétöl a üin cegyűnes tvékenység é-

l, Így íigyyelemnlel iÍsé.heitük a szakniai íeladatok végíehajúis]Ít. Az év solán a szandaszölö§án E§yesúlet nyer-
s páiyázááluarr megvatósitókénr válaltunk ieles nápokhoz kapcsolódó üáncház-vezelést és ánctanitást. szaknlal 

.
ro|rainot nregvatósitásával igyekezlúnk íen;rarian az együneé isnertséqét. Músorral szerepeltünk a Bereczki lüálé
azdaköl alla] szervezel Nenlzétkózi Borvelsenyen, a szanda§zölösi Müvelödési Hii" ldállftás megnyitóin, jánUnk

rrt< az ;vi tevxenysegéi az éves munkaprogranlban elíogadott íeladaloknak megfelelöen véqezte. A kura

kozón,mü§orösszüíllílással szeíeieltünka hagyományos ltt-Honi Népzenei és NéPlánc Talákozón az

ászölös Táncegyünes AlapÍüány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem k0ldhető be! Nyomtatva: 20t9.05,27 19.52.56



A kettős könywitelt vezető egyéb sz€rvezet €gyszerűsített 
]

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I px_++z

2018. év

sz€rvezet i Jogi személy szervezeti egység neve:

zandaszölös T Alapítvány

Támogatási program elnevezése: 1 % támogatásának kiutalása

Támogató megnevezése: N€mzeti Adó és Vámhivatal

íáínogalás íoríása:

központi kö|tségVetés !
önkormányzat kö]tségVetés !

!nemzetkóziforíás

mas gazdálkodó 8
Támogatás ]dótartama: 2018. ianuár 01-2018. december 31-ig.

Támogatás összeg: 139 434

ebbóla tárgyéVre jutó ósszeg

- tárgyéVben íelhasznált összeg:

tár!yéVben íolyósított összeg: 139 434

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem iéríiendő m

TárgyéVben f elhasznált összeg részlgtezése jogcímenként:

személyi

Do ogi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás táígyéVi íelhasználásának szöveges bemutatá§aI

Az üzletiévben végzettíőbb tevékenységek és programok bemutatása

szandaszölös ünes küldelé§ének teKnti, hogy szükebb pátriájábáJl, szandaszölösón oíizze a hagományo ,

és a lakóÉrüler llledhatiirozó kózösségíonná!ó ereje legyen, Kjenrelt íigyelnret íordífunk aría, hogy miné] toDb
rmekel, fiatalt és íeinöíet nreqisnene6§ünk a népránccal, a népdallal és a népzenével, Va]amint olyan kózós§égi

);ogranrokát szervezzünk, amelyek nenr csak az egyének, hanem egé§z családok számÍa is hasznos szórakozás,
dölóhés lehel. 2018 ban a koráDbi éVekhez hasonlóan számos íellépésnek tettúnk elegel ielen VolNnk szolnoki

, civil szervezeték, cégek ünnepségein, illefue számos píograrnot sz€rveztünk magunknak.

Nyomtawa: 2019.05,27 !9dt3§h

í^4
Ny.v,:1.3 A nyomtatvány papír atapon nem koldhető be!


