
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiegészítő melléklet 
a 2019.01.01-2019.12.31. időszak 

egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

1. Az egyéb szervezet főbb adatai:
Neve: Balaton Tánc Egyesület
Székhelye: 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
Nyilvántartásba véve: Kaposvári Törvényszék
Nyilvántartási szám: 14-02-0000570
Adószám: 19192716-1-14

Cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység

Jogállása: közhasznú szervezet

Képviselő: Tamás Lóránt elnök
8600 Siófok, Papkutai út 000220/3.

2. A  számviteli  politika  meghatározó  elemei,  azok  változása,  a  változás
eredményre gyakorolt hatása

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazott könyvvezetés: kettős könyvvitel

Üzleti év: naptári évvel azonos (január 1 – december 31.)

Mérlegfordulónap: december 31.

Mérlegkészítés napja:mérlegfordulónapot követő 2. hónap utolsó napja 
(február 28./29.)

Beszámoló összeállításának határideje: május 25.
Letétbe helyezés, közzététel: a hatályos jogszabályi előírások szerint
Nyilvánosságra hozatal: székhelyen betekintés, saját honlapon közzététel
Könyvvizsgálat: Kötelező  könyvvizsgálatot  a számviteli  törvény nem ír
elő, az egyesület könyvvizsgálót nem kíván alkalmazni.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását végző személy:

113940. Varga Éva, 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utca 5. 2.em.
6.a. (84/950-232)

jogviszonya: egyéni vállalkozó
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3. Alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolása

Saját termelésű készletek értékelése:
Önköltségszámítás a befejezetlen termelés tekintetében készültségi fok

alapján.

Vásárolt készletek értékelése:
A vásárolt készleteket a tényleges beszerzési árukon kell a mérlegben

szerepeltetni.

Értékcsökkenési leírás:
A vállalkozás az értékcsökkenési leírást az alábbiak szerint számolja el:
- azon tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek esetében,

melyek egyedi beszerzési (aktiválási) értéke nem haladja meg a 100.000,-
Ft-ot  (kis  értékű  eszközök),  a  vállalkozás  a  használatbavételkor  azonnal
egy összegben elszámolja annak értékét értékcsökkenési leírásként;

- az  előző  pontba  nem  tartozó,  nem  kis  értékű  eszközök  esetében  a
vállalkozás lineáris értékcsökkenést számol el a várható használati idő és a
maradványérték figyelembevételével.

Maradványérték: Ha az eszköz használati idő végén várható értéke nem éri
el a 100.000,- Ft-ot, akkor azt a vállalkozás nem tekinti jelentősnek, és 0,- Ft
maradványértéket határoz meg.
 
Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága:
- a kis értékű eszközök esetében aktiválásukkor minden esetben azonnal, de

könyvelés évente
- a nem kis értékű eszközök esetében évente egyszer, 

kivétel:  ha  az  értékcsökkenés  elszámolására  azért  kerül  sor,  mert  a
nyilvántartásból az eszközt ki kell vezetni (értékesítés, selejtezés, stb.), ebben
az esetben a kivezetéskor el kell számolni az értékcsökkenési leírást.
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4. Az  ellenőrzés  során  feltárt  jelentős  összegű  hibák  hatása  évenkénti
megbontásban:
Több 2018. évi teljesítésű bizonylat is került a 2019.évi könyvelési anyagba. 
Ezeken túl az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról,
valamint a bevándorlási különadóról 2018. évi XLI. törvény számviteli 
törvényt módosító 216. paragrafusa a támogatások elszámolási rendjét 
módosította, ennek meglelően a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott
támogatások időbeli elhatárolása az összemérés elvének való megfelelés, 
valamint a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében szükséges már 
az 2018. évre vonatkozóan is különösen azért mert az a 2019. évet is érinti.
A 2018. évre vonatkozó jelentős összegű hibák számszaki hatása:
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5. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat

Közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel.

6. A vagyoni, pénzügyi helyzet, a működés eredményének bemutatása

a. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése

Vagyoni  helyzet  elemzése  során  látható,  hogy az  eszközök  között
csak forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások vannak.
Pénzügyi  helyzet  jó,  mert  kötelezettségek  értékét  a  pénzeszközök
fedezik.
Jövedelmi  helyzet  kedvezően  alakult,  2570  ezer  Ft  a  tárgyévi
nyereség,  mely  teljes  egészében  alaptevékenységből  (közhasznú
tevékenységből) áll.

b. Eszközök és források összetétele

Eszközök:
Befektetett eszközök aránya     0%
Forgóeszközök aránya   98%

� követelések     3 %
� pénzeszközök   95 %

Akt.id.elhat aránya     2 %

Az  eszközök  98%-a  forgóeszköz,  ezen  belül  a  pénzeszközök  az
eszközök 95%-át teszik ki.

Források:
Saját tőke aránya   60 %
Kötelezettségek aránya     3 %
Passzív id.elhat. Aránya   37%

A források 60 %-a saját tőke.

c. A saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulása

Induló tőke:        159 ezer Ft
     Tőkeváltozás             1786 ezer Ft

   Lekötött tartalék                    0 ezer Ft
   Értékelési tartalék        0 ezer Ft
   Tárgyévi eredmény (alaptev.) 2570 ezer Ft

Tárgyévi eredmény váll.tev.     0 ezer Ft
Saját tőke:        4515 ezer Ft

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú
Szállítók 234 ezer Ft
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d. A likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulása

Likviditás, fizetőképesség
Előző év Tárgyév

Likviditási mutató 569 % 3162 %
Forgóeszközök/Kötelezettségek

Rövid távú likviditási mutató I.  569 % 3162 %
Forgóeszközök/Rövid lej. Kötelezettségek

Rövid távú likviditási mutató II.  468 % 3065 %
Forgóeszközök-Követelések/Rövid lej. Kötelezettségek

Likviditás és fizetőképesség kiváló.

Jövedelmezőség:

Összes bevétel: 14852 ezer Ft

� anyagjellegű ráfordítások   7332 ezer Ft    50 %
� személyi jellegű ráfordítások   1335 ezer Ft     9 %
� értékcsökkenési leírás   3555 ezer Ft  24 %
� egyéb ráfordítások       23 ezer Ft   0 %
� pénzügyi műveletek ráfordításai    37 ezer Ft    0 %

Adózás előtti eredmény 2570 ezer Ft 17 %

A jövedelmezőség az idei évben kedvezően alakult, az összes bevétel
17 %-a adózás előtti eredmény, nyereség.

A  2019.  évi  összes  bevétel  és  ráfordítás  alaptevékenységből
származott.

II.   Tájékoztató rész

1. A mérlegen kívüli egyéb tételek

Nincs ilyen tétel.

2. A lekötött tartalék jogcímek szerint

Nincs lekötött tartalék.
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3. Mérlegen kívüli biztos és függő kötelezettségvállalások összege fajtánként

Nincs mérlegen kívüli biztos és függő kötelezettségvállalás.

4. A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti
értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv
szerinti  értékét  és valós értékét,  valamint annak indoklását,  hogy miért
nem számolták el az értékvesztést

Nincs ilyen eszköz, és az egyesület nem él a valós értékelés lehetőségével.

5. A hátrasorolt eszközök értéke jogcímek szerint

Nincs hátrasorolt eszköz.

6. Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek

Nincs ilyen.

7. A kapcsolt  vállalkozásokkal  szemben  fennálló  kötelezettségekre  képzett
céltartalék alakulása

Nincs a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással  szemben fennálló
kötelezettség, ill. erre képzett céltartalék sincs.

8. A valós értékelésre vonatkozó adatok

Az egyesület nem él a valós értékelés lehetőségével.

9. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma,
bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonként

Az egyesület 1 fő munkavállalót foglalkoztatott.
Bérköltsége: 263 ezer Ft Személyi jellegű egyéb ráfordítás: 0 ezer Ft
Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása, bér: 733 ezer Ft

10. Azon  kötelezettségek  összegei,  melyek  a  pénzügyi  helyzet  értékelése
szempontjából  jelentőséggel  bírnak,  és  a  mérlegben  nem jelennek  meg
(jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek)

Nincs ilyen.

11. A tárgyévben lezárt  határidős,  opciós ügyletek,  valamint swap ügyletek
eredménye és cash-flowra gyakorolt hatása

Nincs ilyen.

12. Külföldi telephelyek főbb adatai

Nincs ilyen.
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III. Specifikus rész

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a. Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása

Nincs ilyen.

b. A besorolások és minősítések miatti változások számszerű hatása

Nincs ilyen.

c. Mérlegformátum változtatásának indoklása

Nem volt mérlegformátum változtatás.

d. Új mérlegtételek tartalma, elkülönítés indoklása

Nincs új mérlegtétel.

e. Az összevont mérlegtételek részletezése, az összevonás indoklása

Nincs összevont mérlegtétel.

f. A tartós változást előidéző tényezők és számszerű hatásuk 

Nincs tartós változást előidéző tényező.

g. Egységes értékelésből (deviza vételi, deviza eladási árfolyam) adódó
különbözet bemutatása, ha az jelentős

Nincs ilyen.

h. Hosszú lejáratú kötelezettségek következő üzleti éven belül esedékes
törlesztései

Nincs ilyen.

i. Negatív  üzleti  vagy  cégérték  indoklása,  ha  a  leírása  5  évnél
hosszabb

Nincs ilyen.

j. Üzleti, vagy cégérték indoklása, ha a leírása 5 évnél hosszabb

Nincs ilyen.
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k. Tárgyi  eszköz  leírásának  változtatása  esetén  az  eredményre
gyakorolt számszerű hatás bemutatása

Nem volt tárgyi eszköz leírás változtatás.

l. Értékhelyesbítés alakulása, a piaci értéken történő értékelés elvei,
módszerei

Nincs értékhelyesbítés elszámolás, ugyanis ezzel a lehetőséggel nem
kíván élni az egyesület.

m. Ha  a  kötelezettség  visszafizetendő  összege  nagyobb  a  kapott
összegnél, annak bemutatása

Nincs ilyen kötelezettség.

n. Azon  kötelezettségek  összege,  melyek  hátralévő  futamideje  több
mint 5 év, valamint a zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettségek fajta és forma szerint

Nincs ilyen.

o. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nincs ilyen tárgyi eszköz.

p. A veszélyes hulladékok, a környezetre káros anyagok nyitó és záró
készletének mennyiségi és értékadatai, valamint azok növekedése és
csökkenése veszélyességi osztályok szerint 

Nincs ilyen.

q. A  környezetvédelemmel  kapcsolatos  céltartalék  képzés,  elszámolt
költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott
várható összegek

Nincs ilyen.

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a. Össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása

Nincs ilyen.

b. Az  eredménykimutatás  összeállításánál  az  egyik  változatról  a
másikra való áttérés indoklása

Nincs ilyen.
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c. Az  eredménykimutatás  egyes  tételeinek  összevonása,  és  az
összevonás indoklása

Az eredménykimutatás egyes tételei nem kerülnek összevonásra.

d. A  támogatási  program  keretében  kapott  támogatások  összegei,
annak  felhasználása  jogcímenként  és  évenként,  valamint  a
rendelkezésre  álló  összeg.  Külön  a  visszatérítendő  támogatásra
vonatkozó adatok.

e/1.  A  támogatási  program  keretében  végleges  jelleggel
felhasznált felhasznált összegek támogatásokként:

- Önkormányzati forrásból kapott támogatás:
Támogató: Siófok Város Önkormányzata
Kapott összeg: 4.000.000,- Ft
Felhasználás:

Az Egyesület közhasznú tevékenységének működési költségeire 
használtuk fel. Az Önkormányzat részére a támogatási időszakról 
részletes szakmai beszámoló készül

- Más gazdálkodótól kapott támogatás, adomány:

Más gazdálkodótól kapott támogatás: 133.685,- Ft

Névtelen  adományok,  melyeket  az  Egyesület  a  közhasznú
tevékenysége kapcsán felmerült költségekre használ fel.

- SZJA 1% 
2018-ban kiutalt összegből áthozott maradvány:           0,- Ft
2019-ben kiutalt összeg:                                             124.782,- Ft  

Összesen:        124.782,- Ft
Felhasználás:

Tartalékolás összege: 0,- Ft (Passzív időbeli elhatárolás/2020.)
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- Központi költségvetési forrásból kapott támogatás:

Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.000.000,-
CSSP-E-TANCHAZ-2019-0229 pályázat

Támogatási időszak: 2019.07.01-2020.06.30.

(A támogatási időszak végét 2020.12.31-re módosítani kérjük.)

A pályázati összeg kiutalva: 2019.12.30.

A pályázattal kapcsolatosan 2019-ben elszámolható költség nem
merült fel. 

A 2020-ra eső 1.000.000,- Ft támogatási összeg passzív időbeli 
elhatárolása megtörtént.

Emberi Erőforrások Minisztériuma 4.000.000,-
CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0244 pályázat

Támogatási időszak: 2019.07.01-2020.06.30.

(A támogatási időszak végét 2020.12.31-re módosítani kérjük.)

Támogatás kiutalva: 2019.12.30.

A költség, ráfordítás ellentételezésére 2019. évben kapott 
támogatásból a 2019. évi költségek, ráfordítások 
ellentételezésére elszámolható:

A 2020-ra eső 1.590.750,- Ft támogatási összeg passzív időbeli 
elhatárolása megtörtént.

1

Bizonylatszám Dátum partnev megjegyzes Összeg Támogatásra
TZBSA2823176 2019.07.03 Hornich Thomas Zenekar 130000
BÉR 07/2019 2019.07.31 Egysz.fogl. bérktg. (07. hó) 109200
BÉR 07/2019 2019.07.31 Egysz.fogl. járulék (07. hó) 14000
SEASA4513656 2019.08.07 Deáky Márton Elõadómûvészeti tev. 80000
SEASA4513657 2019.08.10 Deáky Márton Elõadómûvészeti tev. 80000
SEASA4513659 2019.08.20 Deáky Márton Elõadómûvészeti tev. 80000
BÉR 08/2019 2019.08.31 Egysz.fogl. bérktg. (08. hó) 70200
BÉR 08/2019 2019.08.31 Egysz.fogl. járulék (08. hó) 9000
SEASA4513667 2019.09.13 Deáky Márton Elõadómûvészeti tev. 80000
RHASA9701806 2019.09.21 Fodor Janka Mûvészeti oktatás 55000
SEASA4513669 2019.09.29 Deáky Márton Elõadómûvészeti tev. 260000
SEASA7235908 2019.09.29 Pénzes Géza Autóbusz (Rovinj) 514850
TZBSA7516351 2019.11.05 Csuti Péter István Tánc oktatás 268000
RHASA9701808 2019.11.27 Fodor Janka Mûvészeti oktatás 2019.11.hó 45000
TZBSA7516352 2019.12.05 Csuti Péter István Táncoktatás 134000
SEASA4513682 2019.12.22 Deáky Márton Elõadómûvészeti tev. 346000
TZBSA7516353 2019.12.30 Csuti Péter István Táncoktatás 2019.12.hó 134000

Összesen:

130 000
109 200
14 000
80 000
80 000
80 000
70 200
9 000

80 000
55 000

260 000
514 850
268 000
45 000

134 000
346 000
134 000

2 409 250 2 409 250



Emberi Erőforrások Minisztériuma 500.000,-
CSSP-TANCHAZ-2018-0157 pályázat

Támogatási időszak: 2018.07.01-2019.06.30.

A pályázati összeg kiutalva: 2018-ban

2018-ban felhasználva: 300.000,- Ft

2019-ben felhasználva: 200.000,- Ft

A kapott pályázati összeggel 2019.07.30-án elszámoltunk a támogatóval.

Emberi Erőforrások Minisztériuma 4.000.000,-
CSSP-NEPTANC-2018-0461 pályázat

Támogatási időszak: 2018.07.01-2019.06.30.

A pályázati összeg kiutalva: 2018-ban

2018-ban felhasználva: 250.000,- Ft

2019-ben felhasználva: 3.750.000 Ft

A kapott pályázati összeggel 2019.07.30-án elszámoltunk a támogatóval.
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e/2.  Támogatási  program  keretében  kapott  visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatok:

Nem volt visszatérítendő támogatás.

e. A kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

Nincs ilyen költség.

f. A  környezetvédelemmel  kapcsolatos  céltartalék  képzés,  elszámolt
költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott
várható összegek

Nincs ilyen.

IV.   Az  üzleti  évben  végzett  főbb  tevékenységek  és  programok
bemutatása

Január 20-án a Somogy megyei néptáncantológián vettünk részt, Fodor Janka és Csuti Péter 
„Szépasszonyok” című bukovinai koreográfiájával.
Március 15-17. Zselickisfaludon edzőtáborban volt az együttes, ahol szennai táncokat 
tanulhattunk Zóka Évától és Horváth Tibortól. A tánctanulás mellett egy szakmai- baráti 
kapcsolat is létrejött a vezetők között.
Március 23-án a Mezőföld virágai szólótáncversenyen vettek részt együttesünk táncosai, 
melyen minden indulónk díjjal térhetett haza. Nyertesek: Fodor Janka-Kasza Krisztina, Gere 
Bálint, Csuti Péter.
Április 4-én a Siófoki Perczel Mór Gimnázium alapítványi estjén a műsor fináléját 
együttesünk adta. Fontos kiemelnünk a gimnázium és a Balaton Táncegyüttes közti évekre 
visszamenő jó kapcsolatát, hiszen táncosaink nagy százaléka az említett intézményben tanul 
vagy tanult. 
Április 10-én megtartottuk Balaton Tánc Egyesület éves közgyűlését.
Április 21-én a siófoki Húsvéti Nyuladalom nevű fesztiválon szerepelt együttesünk. Nagy 
öröm számunkra, hogy a húsvéti rendezvénysorozat állandó fellépőjének mondhatjuk 
magunkat. A 45 perces, élő zenés műsorunkon közel 350 néző volt jelen.
Április 22-én megtartottuk a már tradicionális Balatonos locsolást. A tánckar női tagjai mellett
a Siófok KC kézilabdacsapatát is meglocsoltuk, ezzel közelebb hozva egymáshoz az értéket 
képviselő helyi egyesületeket. A sport és a kultúra egyidejű, színvonalas működésére hívtuk 
fel a figyelmet Siófokon.
Május 4-én az Apropók táncház-sorozatunk májusi alkalmát együttesünk művészeti vezetője, 
Fodor Janka tartotta.
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Május 29-én a Kihívás napja alkalmából táncházat tartott a Balaton Táncegyüttes Siófok 
város főterén, Csuti Péter művészeti vezető irányításával.
Június 9-én a Pünkösdi szezonnyitó ünnepségen szintén már tradicionálisan élőzenés, ünnepi 
műsort adott együttesünk a siófoki hajóállomáson. Az ünnepi műsorunkat Siófok 
testvérvárosainak képviselői is nagy szeretettel fogadtak a közel 300 fős közönség mellett.  
Június 19-én táncházat tartottak együttesünk művészeti vezetői, Fodor Janka, Csuti Péter a 
nyári napköziben lévő gyermekeknek a Vak Bottyán János Általános Iskolában. Továbbra is 
kiemelt szerepet kapnak a helyi iskolák közötti együttműködések a Balaton Táncegyüttes 
életében.
Július 3-án Belvárosi táncházi estek programsorozat keretein belül élőzenés folklórműsorral 
egybekötött táncházat adott együttesünk a siófoki Fő-téren. A rendkívül magas látogatottságot
a KIKK igazgató asszonya is kiemelte. Közel 400 fő tekintette meg a műsort, illetve vett részt
a táncházban.
A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 7-én ismét a Belvárosi táncházi estek színpadjára 
állhatott a Balaton Táncegyüttes. A második műsor is hatalmas sikert aratott a kilátogató helyi
illetve, itt nyaraló közönség körében. 
Augusztus 10-én a Lellei bornapok elnevezésű fesztiválon léptünk fel, melyre évek óta 
visszahívnak minket. A 45 perces élőzenés műsorunkat nagy szeretettel fogadta a népes 
közönség.
Augusztus 20-án a siófoki Bor és kenyér ünnepe elnevezésű fesztiválon lépett színpadra 
együttesünk. Ezen a helyi fesztiválon is állandó fellépőnek számít a Balaton Táncegyüttes, 
élőzenés ünnepi műsorait a legtöbb nézőt vonzó programok közé sorolják a szervezők. A 
megszentelt kenyeret is az együttes táncosai szolgálják fel tradicionálisan a fesztiválon.
Szeptember 26-29 között a FAKS nemzetközi folklórfesztiválon vett részt együttesünk 
Horvátországban. A színvonalas fesztivál szervezői a legjobban szervezett és szerkesztett 
együttes néven emlegették a Balaton Táncegyüttest.
Október 26-án tartotta senior csoportunk, a Balaton Baráti Társaság fennállásának 10 éves 
jubileumi összejövetelét, melyet élőzenés táncházzal zártak a jelenlévők.
December 15-én tartotta együttesünk Nagyruva című önálló ünnepi műsorának főpróbáját, 
mely szintén élő népzenére történt.
December 22-én végül bemutatásra került Nagyruva című műsor, melyet állófogadás követett.
A premier nagy sikert aratott, teljes teltházat elérve a KIKK nagytermében. 

Siófok, 2020. április 30.
Tamás Lóránt

         elnök
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