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Statisztikai számjeI vagy adószám (csekkszámIaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
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az egyéb szervezet vezetője
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámIaszám)

Az egyéb szervezet megn*ezése:

Az egyéb szervezet címe:

Az egyéb szervezet vezetője
(képvise|ője)

EGYszERES KtNYVVITELT VEzETci rcyÉg szERVEZETEK
KozHAszNÚ EGYszERtisírerr BEszÁMotólÁrvÁk nlltnrÉcr

Év

o

nr/ /\ -7T
adatok E FT-ban

Sor-
szam

A tétel megnevezése E|őző év E|őző év(ek)
heIyesbítései Tárgyév

a D L 0 e

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

I. IMMATERIALIS JAVAK

3, ||. TÁRGYIrszrozÖr

4. |||. BEFEKTETETT pÉruzÜcyt rszrÖzor

q Forgóeszközök (6-9. sorok) 3Ck (5e
6. l' xÉszLerrr

7. ||. rÖvrrrLÉsrr

8. lll. ÉnrÉrpnpínor

9. IV. pÉruzrszrÖzor 3Crt 859
10. eszrozör 1nxrivÁx; összrsrru (1.+5. sor) 3oi,r 859
11 C. Saját tőke (12..16. sorok) t oir Slot
12. t. tt'louLó torr i lrcyzrn rrjrr

13. ll. rŐrrvÁLrozÁs r rnrovÉtrty 1ü\
cEv\ -3cH

'|Á |||. LrrÖrorrrRnrRLÉx

'15. |V' rÁncyÉvt rRrovÉtrty ALAPTEVÉKENYsÉcaŐL
(KÖzHAsZNÚ rrvÉrrNysÉc aoLt T 51,5

to. V. rÁneyÉvt rnrolltÉruyvÁLlqLrozÁst rrvÉrtuvsÉcaŐL

11
D. Tarta|ék

18. E. Cé|tarta|ékok

19. F. Köte|ezettségek (20.-21. sorok) WC
20. t. HosszÚ LaÁnnrÚ rÖrrLrzrrrsÉcrr

21. ||' RÖvlo LlÁnRtÚ rÖrrLrzrrrsÉcrr ko
22. ronRÁsor (pnsszívÁ$ összesrru

(1 1.+1 7.+18.+19. sod 3c ta / 8{q

KeItezés: ,,,:'::,;;;iiü|:"::,:"M;i
ltL,^-"--,___1

\
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megrcvezése:

Az egyéb szervezet címe:

EGYszEREs K0NYVVITELT VEZETo EGYEB szERVEzETEK rozHRszNÚ
EGYszE RŰ s írrrr B EszÁMoLóJÁNAK ERE D m É ruylrvEz ETÉs E

EV adatoK t fl-ban
I o T

5or-
szám

A téteI megnevezése E|őző éu
E|őző év(ek)
heIvesbítései

Tárgyév

n rl

1 A. Összes közhasznú tevékenység bevéte|e (l.+||.) ,4 55 
^

3tí35
t. |. PÉNZÜGY|LEG RENDEZETT BEVÉTELEK

('l .+2.+3.+4.+5.) .1 3b/ 3tr 1.{
1. Közhasznú cé|ú működésre kapott támo$atás t t{(í iT 1s

4. a) aIapítótó| Qrn 14 33
b) központi kö|tségvetéstő|

o c) heIyi önkormányzattó| 9Qo lorc
7. d) társadalombiztosítótó|

8. e) egyéb 515 2l,ro
9. \ í) továbbuta|ási cé||aI kapott

10. 2, Pá|yázati úton e|nyert támogatás 35o 38c
11 3. Közhasznú tevékenységbő| származó bevéte| 3c JK
12. 4. Tagdíjbó| származó bevéteI lt6?, 56o
tJ. 5. Egyéb bevétel ttt ,( 38
14. ||. pÉtlzsrvÉrtLr Nrv lrLrruro srvÉrrLrr

15. B. Vál|a|kozási tevékenység bevétele ('l .+2.)

16. 1 ' Pénzügyi|eg rendezett bevételek

11 2. Pénzbevéte|t nem je|entő bevéte|ek

18. C. Tény|eges pénzbevéteIek (A./l.+B'/1') tXtr
!/ \/ (,/ /\

Al a í-

.\{.) 3
19. D. Pénzbevéte|t nem jelentő bevéte|ek (A'/||'+B./2'

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4', .13Ik '1 CI1n\(JoL\J
]í 1. Ráfordításként érvénvesíthető kiadások

nct 11 r,
TÖ At,i 0ü\n

^ 
J d.{-./

22. Ebbő| : továbbutaIt támogatás

23. 2. Ráfordítást ieIentő eszközvá|tozások

24. 3' Ráfordítást ieIentő eIszámo|ások

7\ 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

26. F. Vá||a|kozási tevékenység ráÍordításai (1 '+2'+3'+4'

21. 1 ' Ráfordításként érvénvesíthető kiadások

28. 2' Ráfordítást ie|entő eszközvá|tozások

29. 3. Ráfordítást ie|entő e|számo|ások

4. Ráfordításként nem érVénvesíthető kiadások

T.1715lB.r.sz. - s. AB Nyomtatvány
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnwezése: f.u ttit

{<,:taAz egyéb szervezet címe: 0r-

EGYSZERES KON ELT VEZErci rcYÉB szERVEZETEK KoZHAszNÚ
EGYszERŰsírrrr B EszÁMoLóJÁNAK EREDM ÉNYLEVEZETÉs E

Év
n
!r- n T

adatok E FT-ban

5or-
)adl | |

A téteI megnevezése E|őző év
Előző év(ek)
heIvesbítései

Tárgyev

e n p

31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (t1.t2.) Y-r 5t6
1. Közhasznú tevékenység tárgyevi pénzügyi-

eredmenye (A.ll.-E.11 . E.l4.)
Yt 5t5

33.
2. Vá||aIkozási tevékenység tárgyévi pénzugyi

eredménye (B.l|.-F 'l1 '-F 'l4.)

34. H. Nem pénzben rea|izá|t eredmény (t1.t2.)

35.
,1. 

Közhasznú tevékenység nem pénzben reaIizá|t
eredménye (^'l||'-E'l2'-E' 13')

36.
2. Vál|aIkozási tevékenység nem pénzben reaIizá|t

eredménye (B.l2'-F 'l2. F '|3')

)1
|. Adózás e|őtti eredménv (B./1.-F./1')tH/2 -PT 515

38. J' Fizetendő társasági adó

39. K. Tárgyévi eredmény -T 515
40.

1 ' Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye (A'/l.+A/l |).(E/1 +El2+El3)

YT ,il5
41.

2. Vá||aIkozási tevékenység tárgyévi
eredménye (l..l)

TÁJÉKoZTATó RoRror

42. A. PénzügyiIeg Íendezett szemé|yi je||egű ráfordítások 3tb
43. 1 ' Bérkö|tség I,nut )

44. ebbő|: - megbízási díjak 1^n

45. tiszteletdíjak

46. 2. Személyi je||egű egyéb kifizetések 100.J-JJ

47. 3. Bérjáru|ékok

48. B. Pénzügyí|eg rendezett anyag jeIlegű ráforditások I,3c?-
AA C. Értékcsökkenési Ieírás

50. D. PénzügyiIeg rendezett egyéb je||egű rá{ordítások t q6-
^UU

ft. E' A szervezet á|taI nyújtott támogatások (pénzügyi|eg rendezett)

52. F. Tárgyévben Apeh á|taI kiuta|t ,lolo összege
l'?

(5

irlr'/BA IANCSpORI Fr;.:!a rnaendr őd, r'n,uiű
,E

U.

I
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Az egyéb szervezet vezetője
(képviseIője)
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RUMBA Táncsport Közhasznú Egyesület
5500. Gyomaendrőd, Kossuth u.9'
Adószám :,|8384521 -1 -04.

20o7 . évi pénzgazdá|kodás

A RUMBA Táncsport kÖzhasznÚ egyesÜ|et 2OO1' ita tagdijakbi|, a|apitii-, Önkormányzati- és
egyéb támogatásokbó| |átja eI a|apszabályában leirt feladatait' 2oo7. évben pénzeszkÖzeive| a
az a|ábbiak szerint gazdá|kodott.

BevéteIek
Meqnevezés 2006 2007
fámogatások 2 815 000 2709 200
Ebbó|: a|aoitói 950 000 439 200

közÜ|eti 525 000 240 000
önkormánvzati 990 000 1 050 000
NCA 350 000 900 000
WMSKA 80 000

Taqdiiak 461 700 549 600
Eqvéb bevételek 54 177 176 118
Ebbó|: nevezésidiiak 0 51 000

bank kamat 1 532 2 519
APEH szia 1 oÁ 22645 84 599

rek|ám 0 30 000
müvészeti tevékenvs 30 000 B 000

Egyesületi bev. ossz. 3 330 877 3 434 918
kö|csön c 40 000

Bevétek összesen 3 330 877 3 474 g'lg

Kiadások
Meqnevezés 2006 2007
Szemé|viieIleqű 581 039 322 583
ebbol: meqbizásidii 0 30 000

qépkocsi haszn. 581 039 292 583
Anyag költséqek 34 137 3í2 055
ebbő|: fe||épőruhák 0 24 000

irodaszerek 562 37 800
CD' könvv, fo|vóirat 30 175 22984

egyéb anyaq 3 400 227 271
AnyaqlelIeqű kötséoek 2 459 906 1 990 137
ebbő|: terembér|et 596 625 674 775

szoIqáltatások B0 316 231 788
táctábor 122 170 307'180
kikÜ|detési diiak 125 668 329 117
táncverseny 1 248 175 202 654
rendezvénV 38 996 7 739
telefon 156 761 118 í2o
posta ktq. 28 695 zo 165
rek|ám' szóró|ao c 55 080
hanqositás 62 500 37 500

Eqvéb költséqek 248 366 294 905

=bbÓ|: 
taqdiiak 20 000 28 000
oktatás 0 98 500
nevezési diiak 140 000 62 674
bank kt|tséqek 14 784 16 293
egyéb kiadások 73 582 89 438

0 c
Kiadások összesen 3 323 448 2 919 680

Nyitó pénzeszkozök január 01. 296 810 304239
BevéteIek 3 330 877 3 474 918
Kiadások 3 323 448 2 919 680
Zárő pénzeszközök december 31. 304 239 859 477
ebbol: bankszám|án 295726 857662

készpénz 851 3 1B'15

Az egyesü|et2007 ' évi egyszerűsitett beszámo|ija a fenti pénzforgatmi adatok alapján készu|t.

Gyomaendród, 2008' ápri|is 16.
,r'.) ,''t (,

| ./ú4{{ *J']ur -' \...-,.oláh Sándor v r-.- \



RUMBA TáncspoÉ Közhasznú Egyesület
5500. Gyomaendrőd, Kossuth u.9.
Adószám: 18384521 -1 -04.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

ezer forint

ezer forint

t\
:l)l!,),',)!;: pj) 

tr :, r.,,, u,,-
"'1i.'y 

;', ;,-",:;;:;;; 
n 

.

lllegnevezés E|őző év
2006

Iárgy év
2007

Változás

Saiát tőke összesen 304 859
ndu|ó toke 0 0 L
fókevá|tozás 515 508
/ a tőkeváltozásra ható ténvezók
r tevékenvséq e|őző évi eredménve 7
fárqv évi eredménv 5'15 50€
/ eredménvre ható ténvezők
) működésre kapott támoqatások 1340 2030 690
) eqyéb bevéte|ek 1 991 1405 -586
) működési ktltséqek 3324 2920 -404

l.ámogató megnevezése |-ámogatott cél Iamogatas
5sszeqe

3Vomaendródi onkormánvzat
Táncoktatásra
Rendezvények lebonyIitása
Tánctábor finanszirozása
Terembér|etre
Gépkocsi haszná|at
Nevezési dijakra
Posta kÖltségekre
Tagdijakra
Telefonra

,l 05(

B

307
108
293
bJ
zo
28

118
Nemzeti Civila Alao 90(
a decemberi kiuta|ás miatt áthúzódik 2008-ra. 200B-as kiadásokra onn

/VMSKA pá|vázat 8(
Táncverseny lebonvIitása 80

Gyomaendrőd' 2008. ápri|is 16



RUMBA Táncsport Közhasznú Egyesület
5500. Gyomaendrőd, Kossuth u' 9.
Adószám : 18384521 -1 -04.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Kimutatás a cé| szerinti juttatásokról

ezer forint

l.-____-l
.i::i,';i:i" i?,!J, 

.,Y, u,,
.,._1,; 

"1?.,;_!i l; ;; ;^,
-.-,",_l_,C, 

e)

[l|egnevezés E|őző év
2006

Tárgy év
2007

Változás

Saiát tőke ÖSszesen 304 859
nduli toke 0 0
l-ókevá|tozás 7 515 50€
/ a tokevá|tozásra ható ténvezók
a tevékenvséq e|őző évi eredménve
Tárqv évi eredménv 7 515 508

/ eredménvre ható ténvezók
a) működésre kapott támoqatások 1340 2030 69C
b) eqvéb bevéte|ek 1 991 1405 -5B€
) mtjködési kt|tséoek 3324 2920 -40t

ezer forint
Iámogató megnevezése Iámogatott cél Iámogatás

összeqe
3vomaendrődi onkormánvzat

Táncoktatásra
Rendezvények IebonyI itása
Tánctábor finanszi rozása
Terembér|etre
Gépkocsi haszná|at
Nevezési dijakra
Posta ko|tségekre
Tagdijakra
TeIeÍonra

1 05(
oo

8
307
108
293
OJ
zo
28
118

tlemzeti Civila Alap 90(
a decemberi kiuta|ás miatt áthÚzódik 2008-ra. 200B-as kiadásokra 900

^/MSKA 
pá|yázat 8(

Táncversenv IebonvIitása 80

Gyomaendrőd' 2008. ápri|is 16. /,( I



RUMBA Táncsport Közhasznú Egyesület
5500. Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Adószám: 18384521-1-04.

2007. évi Közhasznossági jelentés

Az Egyesület a Pk. 60.05212001-es számon, 1927-es tételszámon 200|. március 29-én a Békés
Megyei Bíróságon került bejegyzésre, majd aZ 1997. évi CLVI. törvény (a közhasznú
szervezetekről) ér1elmében ugyancsak a Békés Megyei Bíróság 2005. április 19{ő1 kozhasznűvá
nyilvánította.

Az egyesület tevékenysége :
- A táncsport népszerűsítése

/ Széles körben történő oktatással (kisgyermekkortól a felnőttkorig) hozzájáru| az
esztétikai neveléshez, a mozgáskultúra fej lesztéséhez
/ Népszerűsiti a hagyományos és modern táncokat a hazai és a nemzetközi
közönség előtt

- A táncsport eredményességének növelése
l szewezi az egyesület tagjainak részvételét hazai és nemzetközi táncbemutatókon
és versenyeken
/ elismert oktatók segítségéveI, tánctáborokat szervez

- Versenysporttevékenység szervezése
/ táncversenyt szervez

l l külftldi klubokkal közös bemutatókat. csereutakat szeryez,

Szöveges beszámoló a2007. évi közhasznú tevékenységről

Az egyesület valamennyi kiadása az a|apítő okiratban meghatározott célok megvalósításának
érdekében merült feI, Az egyesület vá|Ia|kozási tevékenységet nem folytatott.
A magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott 679.200 forint támogatás összegét belfoldi és
nemzetközi táncversenyeken való részvétel ftnanszitozására (napidíjak, utazási és szállás
költségek) fordítottuk.
A helyi önkormányzattő| kapott 1.050.000 forint támogatást táncoktatásra, tánctábor szervezésére
és táncversenyen való részvételre, valamint működési költségekre fordítottuk (a melléklet
kimutatás szerinti bontásban).
Az NCA+óI kapott 900.000 forint támogatást a decemberi kiutalás miatt 2008. évi koltségek
fedezetére fordítjuk.
A WMSKA-tó1 kapott 80.000 forint támogatást táncverseny lebonyolítására használtuk.

Az egyesület vezetősége két alkalommal ülésezett ahol a vezetőségi tagok megvitatták az éves
beszámolót és a következő időszak munkatenrét és költségvetését.
Az egyesület egy alkalommal tar1ott közgyűlést ahol a tagság megvitatta és jóváhagyta az éves
beszámolót a következő évi költségvetés tervezetét, döntött a pénzeszközök gyűjtésének és
feIhasznáIásának módi áró l.

Az egyesület a központi költségvetésből és annak alrendszereitőltámogatást nem kapott.

Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket önkéntes munkáb4n vt'gzik.
részesülnek ,|

ezért díjazásban nem
/

Gyomaendrőd,2008. április 16. 
-'.|i;r,tRi ;,ii\i,...'r'n, - -..,' i
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RUMBA Táncsport Közhasznú Egyesület
5500. Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
Adószám: 18384521.1-04.

2007. évi Közhasznossági jelentés

Az E.gyesület a Pk. 60.05212001-es számon, 1927-es tételszámon 200|. március 29-én a Békés
Megyei Bíróságon került bejegyzésre, majd az 1997. évi CLVI. törvény (a kozhasznu
szervezetehől) értelmében ugyancsak a Békés Megyei Bíróság 2005. április 19-től kozhasznuvá
nyi1vánította.

Az egyesület tevékenysége :
- A táncsport népszerűsítése

/ Széles körben történő oktatással (kisgyermekkortól a felnőttkorig) hozzájárul az
esztétikai neveléshez' a mozgáskultúra fejlesztéséhez
/ Népszerűsiti a hagyományos és modern táncokat a hazai és a nemzetközi
közönség előtt

- A táncsport eredményességének nove1ése
l szewezi az egyesület tagjainak részvételét bazai és nemzetközi táncbemutatókon
és versenyeken
/ elismert oktatók segítségével, tánctáborokat szervez

- Versenysporttevékenység szervezése
/ táncversenyt szervez

\ / külföldi klubokkal kcjzös bemutatókat, csereutakat szeryez,

Szöveges beszámoló a2007. évi közhasznú tevékenységről

Az egyesület valamennyi kiadása az a|apítő okiratban meghatározott célok megvalósításának
érdekében merült fel. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott'
A magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott 679.200 forint támogatás összegét belfoldi és
nemzetközi táncversenyeken való részvétel ftnanszírozására (napidíjak, utazási és száIlás
költségek) fordítottuk.
A helyi önkormányzattő|kapott l.050.000 forint támogatást táncoktatásra,tánctábor szervezésére
és táncversenyen való részvételre, valamint műkodési költségekre fordítottuk (a melléklet
kimutatás szerinti bontásban).
Az NCA-tól kapott 900.000 forint támogatást a decemberi kiutalás miatt 2008. évi költségek
fedezetére fordíduk'
A WMSKA-tóI kapott 80.000 forint támogatást táncverseny lebonyolítására használtuk.

Az egyesület vezetősége két alkalommal ülésezett ahol a vezetőségi tagok megvitatták az éves
beszámolót és a következő időszak munkatervét és költségvetését.
Az egyesület egy alkalommal tartott közgyűlést ahol a tagság megvitatta és jóváhagya az éves
beszámolót a következő évi költségvetés tervezetét, döntött a pénzeszközök gyűjtésének és
felhasználásának módj áró1.

Az egyesület a központi költségvetésből és annak alrendszereitől támogatást nem kapott.

Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket önkéntes munkában
részesülnek.

ezéft diiazásban nemvpgzlk,

!

Gyomaendrőd, 2008. április 16.
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