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Kiegészítő melléklet 
a 2021.01.01-2021.12.31. 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 200.000,-
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 200.000,- 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:

Nem volt ilyen.

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  kedvezőtlenül  alakult,  -1305 ezer  Ft  a  tárgyévi
veszteség,  mely  teljes  egészében  alaptevékenységből  (közhasznú
tevékenységből) áll.

b. Eszközök és források összetétele

Eszközök:
Befektetett eszközök aránya     0%
Forgóeszközök aránya   98%

� követelések     6 %
� pénzeszközök   92 %

Akt.id.elhat aránya     2 %

Az  eszközök  98%-a  forgóeszköz,  ezen  belül  a  pénzeszközök  az
eszközök 92%-át teszik ki.

Források:
Saját tőke aránya   27 %
Kötelezettségek aránya   30 %
Passzív id.elhat. Aránya   43%

A források 27 %-a saját tőke.

c. A saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulása

Induló tőke:        159 ezer Ft
     Tőkeváltozás             4342 ezer Ft

   Lekötött tartalék                    0 ezer Ft
   Értékelési tartalék        0 ezer Ft
   Tárgyévi eredmény (alaptev.) -1305 ezer Ft

Tárgyévi eredmény váll.tev.     0 ezer Ft
Saját tőke:        3196 ezer Ft
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Kötelezettségek:

Rövid lejáratú
Szállítók 239 ezer Ft
Likviditási kölcsön (Tamás Lóránt)   30 ezer Ft
Vevőktől kapott előlegek (FGSZ Zrt) 300 ezer Ft
Támogatási előleg           3000 ezer Ft

VCA-KP-1-2021/3-002254 sz. pályázat

d. A likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulása

Likviditás, fizetőképesség
Előző év Tárgyév

Likviditási mutató 3783 % 329 %
Forgóeszközök/Kötelezettségek

Rövid távú likviditási mutató I.  3783 % 329 %
Forgóeszközök/Rövid lej. Kötelezettségek

Rövid távú likviditási mutató II.  3439 % 308 %
Forgóeszközök-Követelések/Rövid lej. Kötelezettségek

Likviditás és fizetőképesség kiváló.

Jövedelmezőség:

Összes bevétel: 6412 ezer Ft

� anyagjellegű ráfordítások   7206 ezer Ft  112 %
� személyi jellegű ráfordítások     404 ezer Ft     6 %
� értékcsökkenési leírás       47 ezer Ft     1 %
� egyéb ráfordítások       60 ezer Ft     1 %
� pénzügyi műveletek ráfordításai      0 ezer Ft     0 %

Adózás előtti eredmény -1305 ezer Ft -20 %

A  jövedelmezőség  az  idei  évben  kedvezőtlenül  alakult,  az  összes
bevétel 20 %-a adózás előtti eredmény, veszteség.

A  2021.  évi  összes  bevétel  és  ráfordítás  alaptevékenységből
származott.
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II.   Tájékoztató rész

1. A mérlegen kívüli egyéb tételek

Nincs mérlegen kívüli, egyéb tétel.

2. A lekötött tartalék jogcímek szerint

Nincs lekötött tartalék.

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 0 fő munkavállalót foglalkoztatott.
Bérköltsége: 0 ezer Ft Személyi jellegű egyéb ráfordítás: 404 ezer Ft
Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása, bér: 0 ezer Ft
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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: 1.500.000,- Ft
Felhasználás:
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A Siófoki Önkormányzat részére a pályázati elszámolás benyújtásra került.

- Más gazdálkodótól kapott támogatás, adomány:

Nem volt ilyen.

- SZJA 1% 
2020-ban kiutalt összegből áthozott maradvány:           0,- Ft
2021-ben kiutalt összeg:                                             248.473,- Ft  

Összesen:        248.473,- Ft
Felhasználás:

Tartalékolás összege: 0,- Ft (Passzív időbeli elhatárolás/2021.)
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- Központi költségvetési forrásból kapott támogatás:

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

Támogatási időszak: 2019.07.01-2022.06.30. (módosított)

A pályázati összeg kiutalva: 2019.12.30.

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

2020-ban felmerült, elszámolható költségek: 700.000,- Ft

2021-re áthozott összeg:   300.000,- Ft

2021-ben felmerült, elszámolható költségek:

A támogatási összeg cél szerinti felhasználása megtörtént, a 
pályázati elszámolást 2022.07.30-ig kell majd benyújtani.
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Emberi Erőforrások Minisztériuma 4.000.000,-
CSSP-NEPTANC-MO-2020-0377 pályázat

Támogatási időszak: 2020.07.01-2022.06.30. (módosított)

A pályázati összeg kiutalva: 2020.12.15.

2020-ban felhasználva: 896.000 Ft

2021-ben felhasználva: 2.669.200 Ft

A 2022-re eső 434.800,- Ft támogatási összeg passzív időbeli 
elhatárolása megtörtént.
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Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.000.000,-
CSSP-TANCHAZ-2020-0282 pályázat

Támogatási időszak: 2020.07.01-2022.06.30. (módosított)

A pályázati összeg kiutalva: 2020.12.18.

A pályázattal kapcsolatosan 2020-ban elszámolható költség nem
merült fel.

 2021-ben felmerült, elszámolható költségek:

A 2022-re eső 875.000,- Ft támogatási összeg passzív időbeli  
elhatárolása megtörtént.

Emberi Erőforrások Minisztériuma 4.000.000,-
CSSP-NEPTANC-MO-2021-0377 pályázat

Támogatási időszak: 2021.07.01-2022.12.31. (módosított)

A pályázati összeg kiutalva: 2021.10.19.

2021-ben felmerült, elszámolható költségek:

A 2022-re eső 2.716.500,- Ft támogatási összeg passzív időbeli 
elhatárolása megtörtént.
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Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.000.000,-
CSSP-TANCHAZ-2021-0275 pályázat

Támogatási időszak: 2021.07.01-2022.12.31. (módosított)

A pályázati összeg kiutalva: 2021.10.20.

A pályázattal kapcsolatosan 2021-ben elszámolható költség nem
merült fel. 

A 2022-re eső 1.000.000,- Ft támogatási összeg passzív időbeli 
elhatárolása megtörtént.

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.

1



IV.   Az  üzleti  évben  végzett  főbb  tevékenységek  és  programok
bemutatása

Balaton Táncegyüttes 2021. évi szakmai beszámolója

2021. januárjában az akkor még életben lévő járványügyi korlátozások miatt nem 
kezdődhettek meg a szokott rendben a próbatermi munkálatok.
2021. január 30-án együttesünk alapítójának, Együd Árpádnak születésének századik 
évfordulójára emlékeztünk ünnepi fotomontázzsal – rövid megemlékezéssel a Balaton Te. 
hivatalos facebook oldalán, illetve zártkörű, a járványügyi korlátozásokat betartó 
koszorúzással a Kele utcai temetőben. 
Az említett centenárium meghatározta a Balaton Táncegyüttes 2021. évi teljes szakmai 
programját.
2021. februárjában két alkalommal erőnléti edzéseket folytattunk a hatályos járványügyi 
szabályok betartása mellett a Rock Star Gym-ben, de a tovább fokozódó járványhelyzetre való
tekintettel február 20-án ezen tevékenységeket is felfüggesztettük.
2021. február 9-én történt az első egyeztetés az Együd Árpád emlékére megrendezésre kerülő 
„Önök színe előtt bátran megállottam…” című önálló műsorról Sikentáncz Szilveszterrel.
2021. márciusában a fentebb taglalt járványhelyzet miatt szünetelt minden próbafolyamat.
2021. áprilisában megkezdődtek az „Önök színe előtt bátran megállottam…” című – azóta 
kétszer sikerrel bemutatott – táncszínházi előadásunk tervezése, szinopszisának véglegesítése 
Sikentáncz Szilveszterrel.
2021. április 24-én a népviselet napja alkalmából közös videót készítettünk a Siófoki 
Művészeti Iskola Néptánc tanszakának növendékeivel Balaton Táncegyüttes hivatalos 
facebook oldalára. Címe: Balaton Táncegyüttes x Siófoki Művészeti Iskola - Generációkat 
összekötő hagyomány.
2021. április 29-én a tánc világnapja alkalmából az együttes hivatalos facebook oldalán 
közzétettük a 2018-as Szekszárdi Néptáncfesztivál egyik produkcióját. A próbatermi munkák 
továbbra is szüneteltek.
2021. május 10-én Siófok város vezetőségének engedélyével újra kezdődtek a 
próbafolyamatok, megkezdődtek az Együd Árpád emlékére megtervezett táncszínházi darab 
próbái.
2021. május 24-én tisztújító közgyűlést tartottunk.
2021. június 19-én a Balatoni Nyár című televíziós műsorban szerepelt együttesünk művészeti
vezetője, Csuti Péter és a Balaton Táncegyüttes és a Szakajtó Táncegyüttes négy táncosa. A 
műsorban a készülő Együd emlékműsorról is szó esett.
2021. júliusában zavartalanul zajlottak a próbák az „Önök színe előtt bátran megállottam…” 
című darabra az együttes művészeti vezetőivel és Sikentáncz Szilveszterrel.
2021. 07. 05-én egész estés táncházat, mesejátékot szerveztünk, a művészeti iskolás 
gyerekeknek, melyet Horti Zoltán vezetett.
2021. 07. 08-án gyermektáncházat tartottunk Vastag Richárd vezetésével a művészeti iskolás 
gyerekeknek.
2021. 07. 09-én ifjúsági táncházat tartottunk Kiss Zsolt vezetésével, vezetésével a művészeti 
iskolás gyerekeknek.
2021. 07. 12-én a Balaton Táncegyüttes tagjainak, valamint a vezetésével a művészeti iskolás 
gyerekeknek szerveztünk hangszerbemutatót, és élőzenés táncházat.
2021. 07. 14-én pásztorkultúrát bemutató előadást, viseletbemutatót, és táncoktatást tartott 
Vastag Richárd.
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2021. augusztusában, folytatódtak a próbák a már említett táncszínházi műsorra Sikentáncz 
Szilveszterrel és Zsille Dórával. 
2021. augusztus 20-án együttesünk részt vett a városi ünnepségen.
2021. szeptemberében együttesünk megkezdte a felkészülést a Szekszárdi Néptáncfesztiválra, 
illetve párhuzamosan folytatódtak a próbák az Együd műsorra.
2021. szeptember 17-én megnyílt a Kálmán Imre Emlékházzal közösen szervezett Együd 100.
kiállítás.
2021. szeptember 25-én együttesünk művészeti vezetői Fodor Janka és Csuti Péter sikerrel 
abszolválta 25. Országos Szólótáncfesztivál válogatóját Székesfehérváron.
2021. októberében folytatódtak a próbatermi munkák a Szekszárdi Néptáncfesztiválra és az 
Együd műsorra, immár Horváth Tibor és Zóka Éva közreműködésével is.
2021. október 30-án együttesünk művészeti vezetői Fodor Janka és Csuti Péter különdíjat 
nyert a 25. Országos Szólótáncfesztivál békéscsabai döntőjében.
2021. novemberében zavartalanul próbált együttesünk.
2021. november 15-én élőzenés táncházat tartottunk a Tarsoly Zenekarral.
2021. november 18-án lemondásra került a Szekszárdi Néptáncfesztivál a fokozódó 
járványhelyzet miatt. Helyette csapatépítő vacsorát tartottunk az Amigo étteremben.
2021. november 26-án a Balaton Táncegyüttes előterjesztésének köszönhetően Együd 
Árpádot Siófok város posztumusz díszpolgárává választották.
2021. decemberében az együttesünket ért megbetegedések miatt elhalasztottuk a december 
19-ére tervezett bemutató időpontját. Helyette egy dec. 19-én egésznapos forgatást tartottunk, 
melyen megszületett a Gyertyák fénye adventi táncszínházi videónk.
2021. december 25-én nagy sikerrel bemutattuk a Gyertyák fénye című táncfilmünket.
Az Együd 100 emlékév megalapozása  megtörtént,  viszont a  még jelenlévő járványhelyzet
nagyban  befolyásolta  a  megvalósítást.  Az  emlékév  teljes  megvalósulása  a  2022-es  évben
történt meg.

Siófok, 2022. május 5.

Tamás Lóránt
         elnök
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