Közhasznúsági melléklet
2019. év

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Willany Leó Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely
Irányítószám: 6635

Közterület neve:

Házszám:

Település:

Szegvár

Rozgonyi

3.

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:
1.4 Szervezet adószáma:
1.5 Képviselő neve:

utca

Közterület jellege:

Lépcsőház:

Ajtó:
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Grecsó Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Közhasznúsági beszámoló.
A Willany Leó Non-profit Kft. egy fiatal és a munkájának élő táncművészek és zenészek
csapatát összefogó gazdasági társaság, amely olyan művészeket képvisel, akikben a nagyon erős hivatástudat mellé
professzionális hozzáállás és professzionális szakmai háttér párosul.
A Willany Leó Improvizációs Táncszínház immáron tizenkét éve fogja össze a tisztán és
önzetlenül alkotni vágyó művészek sorát. Ez idő alatt számtalan különlegese helyszínen, mint galériákban,
múzeumokban, de akár kávézókban, bárokban léptünk
fel, ahol az ilyen típusú előadóművészet nem feltétlen velejárója az ott létrejövő eseményeknek, megnyitóknak
Hiszem, hogy minden esetben emeltünk ezen események fényén, és hogy így megannyi alkotót segítettünk abban,
hogy ezek a fontos pillanatok emlékezetesek maradjanak számukra és minél szélesebb kör ismerhesse meg munkájuk.
Létezésünk és önzetlen, segíteni akarásunk, egy olyan formába öntöttük, ami méltó a csapat tagjaiknak tehetségéhez.
Az elmúlt tíz évben közel 600 ilyen eseményen vettünk részt, ami páratlan erőfeszítése az alkalmanként átlagosan 15
önkéntesnek áldozatos munkájának.

Milyen közművelődési feladatokban veszünk részt:
-Alakuló helyszínek, művészeti rendezvények megnyitóján való, az éppen aktuális
igényekhez alakuló élőzene kísérte kortárs-tánc előadások biztosítása a bennünket megkereső helyszínek, szervezetek
számára.
-Jól felépített beavató tánc-színházi előadások, akár mozgás-művészet akár az improvizációs művészet fogalmainak
fontosságáról a felnövekvő generációk számára közoktatási intézményekben, vagy akár azoktól függetlenül is.
-Workshopok szervezése, a mozgás-művészet és az improvizációs mozgás-művészet oktatása, akár a közoktatásban
akár minden a műfajt megismerni vágyó vagy azt már szerető érdeklődő számára.
-Táncművészek és zenészek biztosítása rendezvények, megnyitók, rendezvények, jótékonysági események számára.
-Minden megvalósuló amatőr vagy professzionális tánccal kapcsolatos
rendezvényen való részvétel vagy közreműködés.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Előadóművészeti tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

14-65 év
3250 fő

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Magyarországi és Nemzetközi elismerések és díjak a visszajelzéseink és a
a művészeti tevékenységeink iránti megnövekedett figyelem, mind a rendezvényeinken résztvevők, mind a
kulturális szférában dolgozó kollégák, mind az írott sajtó részéről: az idei év legnagyobb eredménye.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:

Willany Leó Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
Willany Leó Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)
3311

1561

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
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)

19

3504

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

3504
1551
-193

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

x

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

x

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

x

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]

x
x
x

