A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

17 Szekszárdi Törvényszék

2020.05.20 15:53:46

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
Nyilvántartási szám:

1 7

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0 0 0 1 2 6 3

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

17 Szekszárdi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Levendula Művészeti Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

7 0 2 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Dunaföldvár,
Közterület jellege:

Közép-Homokerdő
5.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 7

Ügyszám:

1 7 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 1 2 6 3

/P k.6 0 0 8 8

1 8 8 6 1 8 1 7

/ 2 0 0 1

1

1 7

Erdélyi Antal

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Dunaföldvár

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2 0
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

24 157

20 383

36

1

24 121

20 382

24 157

20 383

20 313

20 364

I. Induló tőke/jegyzett tőke

23

23

II. Tőkeváltozás/eredmény

20 245

20 290

45

51

15

19

15

19

3 829

0

24 157

20 383

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

832

1 944

832

1 944

38 295

32 153

38 295

32 153

38 295

32 153

38 295

32 153

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

1

1

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

39 127

34 098

39 127

34 098

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

39 127

34 098

39 127

34 098

8 404

7 598

8 404

7 598

344

1 681

344

1 681

30 334

24 768

30 334

24 768

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

39 082

34 047

39 082

34 047

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

39 082

34 047

39 082

34 047

45

51

45

51

45

51

45

51

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

30 335

24 766

30 335

24 766

ebből:
- normatív támogatás

30 335

24 766

30 335

24 766

300

350

300

350

7 490

5 959

7 490

5 959

170

117

170

117

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Levendula Művészeti Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

5.

7 0 2 0

Település:

Dunaföldvár,
Közterület jellege:

Közép-Homokerdő
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 7 0 0 / P k .6 0 0 8 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 1

0 0 0 1 2 6 3

1 8 8 6 1 8 1 7

1

1 7

Erdélyi Antal

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

oktatás,nevelés,hagyományápolás,népi mesterségek

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
A civil szervezetek működéséről és támogatásól szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

440

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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PK-542
2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

39 127

34 098

170

117

30 335

24 766

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

7 490

5 959

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 132

3 256

39 082

34 047

344

1 681

39 082

34 047

45

51

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás

H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
Támogatási program elnevezése: Dunaföldvári Önkormányzat működési támogatása
Támogató megnevezése:

Dunaföldvár Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

1 év

Támogatási összeg:

150 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

150 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 150 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

150 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

150 000

Felhalmozási
Összesen:

150 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
Támogatási program elnevezése: Néptánc támogatása
Támogató megnevezése:

Dunaegyházi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

1 év

Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

200 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

200 000

Felhalmozási
Összesen:

200 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
Támogatási program elnevezése: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Operatív program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

3 év

Támogatási összeg:

24 708 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 131 027

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 131 027
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 121 027
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

180 576

Dologi

1 950 451

Felhalmozási
Összesen:

2 131 027
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Levendula Művészeti Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló
LEVENULA_EGYESULET_Szoveges_beszamolo_2019.pdf

A Levendula Művészeti Egyesület - mint alapszabálya is rögzíti – tevékenységei: alapfokú
művészeti oktatás; kulturális szolgáltatás, kulturális örökség védelme; helyi közművelődési
tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; sport, ifjúsági ügyek;
felnőttképzési tevékenység.
Alapfokú művészeti oktatás feladatának ellátásában fenntartója a Levendula Alapfokú
Művészeti Iskolának. Az egyesület ezen tevékenységében biztosította az iskola működését.
Kulturális szolgáltatás, kulturális örökség védelme feladatának ellátásában, valamint helyi
közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme feladatának
ellátásban: Társastánc Gálát szervezett tavasszal, Társastánc rendezvényt szervezett ősszel,
Néptánc Gálát szervezett tavasszal, Táncos Gálát szervezett nyáron, melyen az iskola
növendékei mutatkoztak be, ehhez helyet bérelt, hangosításról gondoskodott, valamint a
résztvevőket vendégül látta, a néptáncos eseményen elő népzenei kíséretet biztosított.
Települési szüreti programok szervezésében részt vett, valamint önkénteseink jelen voltak a
települési szüreti napokon. Iskolán kívüli tanulmányi kirándulásokat szervezett. Felnőttképzés
feladatának ellátásában Tűzzománc foglalkozásokhoz eszközöket, helyet, tanárt biztosított.
Népiszövés foglalkozásokhoz eszközöket, helyet, tanárt biztosított.

Sport, ifjúsági ügyek tevékenység feladatának ellátásában gondoskodott a táncos tehetséges
gyerekek versenyeztetéséről. Ehhez buszt bérelt, szállást fizetett, egy évben több alkalommal.
Az alkalmak számát a meghirdetett versenyek adták. Ezen tevékenységében kb. 150 gyermek
versenyeztetését szervezte, úgy, hogy egy évben egy-egy gyermek több versenyen is részt
vett.

A Levendula Művészeti Egyesület európai uniós finanszírozású programban vett részt.
A konstrukció keretein belül az alábbi programok megvalósítása történt meg:
1. Művészeti és táncklubok
A program a hagyományőrzésen túl a fiatalabb és nem fiatalabb generációt célozta meg,
közösségépítéssel, néptánc-, kézműves, tűzzománc foglalkozásokkal. Az éneklő kör
hagyományaink ápolásáért fogott össze. A tűzzománc technikával foglalkozó résztvevők
minden alkalommal más ismeretekkel bővítették tudásukat.
2. Közösségépítő programok lebonyolítása
A fesztiválok, versenyek lebonyolításában, más településről érkező vendégeknek, önkéntes
munkával segítettük azt, hogy minél otthonosabban, és élménygazdagon utazzanak haza.
Ezért önkénteseink, diákjaink a vendégeknek különböző ellátásában vettek részt. A
fesztiválok, versenyek lebonyolításában helyi közösségi összefogással a következő
feladatokat végeztük el:

3. Közösségépítő és hagyományőrző rendezvényeken történő önkéntes tevékenységek
Több program is megvalósult, ahol közösségépítő rendezvényeken önkénteseink, diákjaink
felléptek, a lebonyolításban részt vettek. Ezeken a programokon a település programjain
általunk felajánlott segítségképpen, vagy felkérésre színesítettük, a programokat, vagy a
lebonyolításban, szállításban, szervezésben vettünk részt.

4. Önkéntes és civil info pont :
A tanácsainkkal tovább segíttettük a helyi civil társadalom szerveződését, a helyi közösségek
közötti párbeszéd és együttgondolkodás előmozdítását. Az önkéntes munka népszerűsítését
egy info-ponttal kívántuk biztosítani. Az önkéntes és civil info-pont elsősorban a térségben
élők, valamint a telephelyeinken élők toborzásának és elérésének feladatát látta el. Az
önkéntes munkára jelentkezőket az érdeklődési körük, tudásszintjük, képességeik alapján a
megfelelő önkéntes szervezethez és tevékenységhez irányítottuk Az info-pont Dunaföldvár,
Templom u. 36-38. szám alatti telephelyünkön működik.
5. Önkéntes önképzés
Az önkénteseink számára folyamatosan biztosítottuk az önkéntes tevékenységhez szükséges
kompetenciákat és tudást erősítő szakmai anyagokat, szakmai tevékenységeket, könyveket,
aktualitásokat, melyet minden résztvevő önállóan, vagy csoportban dolgozott fel, sajátított el.
A szakmai tudás megszerzéséhez oktatót biztosítottunk. Önkéntes önképzés keretében kisebb
csoportokban feladatokat adtunk a programban résztvevőknek, hogy tájékozódjanak arról,
hogy milyen módon tudnak hozzájárulni a pályázat adta önkéntes tevékenységekben. Ismerjék
meg környezetükben, és a pályázat adta lehetőségek által az önkéntességi formákat. Ehhez
adott nyomtatványon, vagy számítógépen tájékozódjanak, illetve, saját ismereteiket
felhasználva beszélgessenek az önkéntesség megvalósításáról. Az önképzés segítségével
megismerkedtek azokkal a formákkal, tevékenységekkel, amelyekkel az önkéntes
tevékenység megvalósítható.
6. Szülők akadémiája.
A szülők kiegyensúlyozott és egészséges családi életvitelét fejlesztő, támogató előadásokat
szerveztünk.
A megadott területeken a programokat folyamatosan szerveztük. Kerestük a lehetőséget az
önkéntesként végrehajtott feladatokra és a pályázat indikátorainak a megvalósításához
folyamatosan és rendszeresen programokat tartottunk.
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1. A gazdálkodó bemutatása
1.1. Alakulás, célok, küldetés
A "Levendula" Művészeti Egyesület 2001. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja:
Képző-iparművészeti, népművészeti hagyományápolás, a népi mesterségek továbbéltetése, "Alapfokú
Művészeti iskola" fenntartása, működtetése.
Kulturális tevékenység, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő nevelése, oktatása.

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A számviteli politika bemutatása
A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:
A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző

Választás

Könyvvezetés pénzneme

HUF

Beszámoló formája

Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg típusa
Eredménymegállapítás módja
Eltérő üzleti év

Nem

Könyvvizsgálat

Nem

Tőzsdei jelenlét

Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek
és programok az alábbiak:
Alapfokú művészeti oktatás feladatának ellátásában fenntartója a Levendula Alapfokú Művészeti Iskolának.
Az egyesület ezen tevékenységében biztosította az iskola működését.
A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek
bemutatásra.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai
Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:
A Levendula Művészeti Egyesület európai uniós finanszírozású programban vett részt.
A konstrukció keretein belül az alábbi programok megvalósítása történt meg:
Művészeti és táncklubok,
Közösségépítő programok lebonyolítása,
Közösségépítő és hagyományőrző rendezvényeken történő önkéntes tevékenységek,
Önkéntes és civil info pont,
Önkéntes önképzés,
Szülők akadémiája.

"Levendula" Művészeti Egyesület
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Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása
A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be
támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Dunaföldvári Önkormányzat működési
támogatása
Dunaföldvár Város Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

1 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

150,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

150,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

150,000

-tárgyévben folyósított összeg:

150,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

150,000

Felhalmozási:
Összesen:

150,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Működésre és közösségi programok szervezésére.

Támogatási program elnevezése:

Néptánc támogatása

Támogató megnevezése:

Dunaegyházi Önkormányzat

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

1 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

200,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

200,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

200,000

-tárgyévben folyósított összeg:

200,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

"Levendula" Művészeti Egyesület
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Dologi:

200,000

Felhalmozási:
Összesen:

200,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Dunaegyház néptánccsoportok támogatása, programok szervezése.

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével
Emberi Erőforrás Operatív Program

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

3 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

24,708,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,131,027

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,131,027

-tárgyévben folyósított összeg:

2,131,027

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

X
180,576
1,950,451

Felhalmozási:
Összesen:

2,131,027

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
EFOP-1.3.5-16-2016-00869 számú pályázat Együtt munkára fel!
Közösségépítő és hagyományörző rendezvények, közösségépítő programok szervezése.
Művészeti táncklubbok.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok
A "Levendula" Művészeti Egyesület mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök
Befektetett eszközök jelentős tételei
"Levendula" Művészeti Egyesület
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A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök
Forgóeszközök jelentős tételei
A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

3.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke
Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek
Kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei
A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek sorainak
tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

"Levendula" Művészeti Egyesület
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3.9. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság
A "Levendula" Művészeti Egyesület eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
A "Levendula" Művészeti Egyesület adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások
hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában
korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek
Bevételek alakulása
A "Levendula" Művészeti Egyesület bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória
Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

"Levendula" Művészeti Egyesület

Előző időszak
%
1000HUF

Tárgyidőszak
%
1000HUF

832

2.1

1 944

5.7

0

0.0

0

0.0

38 295

97.9

32 153

94.3

0

0.0

1

0.0

39 127

100.0

34 098

100.0
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Bevételek alakulása és megoszlása
40 000
35 000
30 000
25 000
Előző időszak

20 000

Tárgyidőszak

15 000
10 000
5 000
0
Árbevétel

Aktivált saját ...

Egyéb bevételek

Pénzügyi művele...

Árbevétel jelentős tételei
Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Összeg
1 944

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei
Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei
az alábbiak:
Tétel tartalma (1000HUF)
Normatíva bevétele
EFOP-1.3.5-16-00869 pályázati bevétel

Összeg
24 766
2 131

Táncház támogatás

960

Önkormányzati támogatások

350

Halasztott bevétel feloldása
Szja 1% bevétel
Összesen:

3 829
117
32 153

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

4.4. Ráfordítások
"Levendula" Művészeti Egyesület
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Ráfordítások alakulása
A "Levendula" Művészeti Egyesület ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi
táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak
%
1000HUF

Anyagjellegű ráfordítások

8 404

21.5

7 598

22.4

344

0.9

1 681

4.9

0

0.0

0

0.0

30 334

77.6

24 768

72.7

0

0.0

0

0.0

39 082

100.0

34 047

100.0

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

Tárgyidőszak
%
1000HUF

Ráfordítások alakulása és megoszlása
32 500
30 000
27 500
25 000
22 500
20 000
17 500

Előző időszak

15 000

Tárgyidőszak

12 500
10 000
7 500
5 000
2 500
0
Anyagjellegű rá...

Személyi jelleg...

Értékcsökkenési...

Egyéb ráfordítá...

Pénzügyi művele...

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és
összegei az alábbiak:
Tétel tartalma (1000HUF)
Iskolának átadott normatíva

Összeg
24 766

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok
5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
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A beszámolási időszakban a "Levendula" Művészeti Egyesület kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem
bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A "Levendula" Művészeti Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított
díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő.
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