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Kiegészítő melléklet
A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

A KFT 2012. decemberben alakult, 500 Eft törzstőkével. A társaság alapítója a Vác Város
Önkormányzata.
Ügyvezető: Kis Domonkos Márk
A KFT fő tevékenysége: Előadó művészet
A társaság további tevékenységi körei. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés
Kulturális tevékenység
Kulturális örökség megóvása
Közművelődési intézmény működtetése
A KFT közhasznú jogállásának, - valamint az előadó- művészeti szervezet nyilvántartásba
vétele 2013. évben megtörtént.
A KFT egyszerűsített éves beszámolót készített a kettős könyvvitel alapján.
Mérlegét „A” változatban, eredmény kimutatását szintén „A” változatban, az összköltség
eljárás módszerével készítette el.
A mérlegkészítés számviteli politikában meghatározott időpontja: január 31.
A KFT-nél 3 tagú felügyelő bizottság működik.
A mérleg egyes kiemelt tételeinek részletezése:
Tárgyi eszközök
Adatok ezer Ft-ban
Bruttó érték:
Értékcsökkenés:
Nettó érték:

-

2.614
450
2.164

A beruházások a színház épület berendezésének felújítására történt:
Öltöző és színpad felújítás, átalakítás:
1.668
Díszlet és kisebb értékű berendezések:
782
Szerszámok:
164

Követelések: világítástechnikai beruházásra adott
előleg:
Fordulónapi ÁFA
Egyéb:
Összesen:

1.400
1.036
1
2.437

Kötelezettségek: Elővételben vásárolt jegyek:
Szállitók:
Bér:
Fordulónapi adók:
Összesen:

828
1.149
224
591
2.792

Passzív időbeli elhatárolás:
Kapott támogatások 2014.-évre halasztott bevétele: 4.245
Az eredmény kimutatás egyes kiemelt tételei:
Jegyeladás nettó árbevétele:
Reklám és egyéb tevékenység bevétele:
Támogatások:
Pénzügyi bevételek:
Összes mérlegben kimutatott bevétel:

11.421
603
23.845
11
35.880

A támogatások részletezése:
2013.-ban befolyt önkormányzati támogatás:
Pályázaton elnyert támogatás: NKA:
International Visegrad Fund pályázat:
Más adományozóktól /cégek/
Összesen:
2014.-re átvitt halasztott összeg:/passzív/
2013.-évben elszámolt:

8.000
8.600
2.990
8.500
28.090
- 4.245
23.845

Az összes tevékenységből a vállalkozási tevékenység 1 %-ot képvisel.
Vállalkozási tevékenység: reklám, bérbeadás.
A színház a kiadásait és fejlesztéseit első sorban tevékenységének bevételéből és
önkormányzati támogatásból finanszírozta.
A pályázaton elnyert összegek a kötelezően biztosított önerővel együtt a cél szerinti
tevékenységre teljes körűen felhasználásra kerültek.
A cégektől 2013. decemberben kapott támogatás összegéből 7.500 Eft-ból l felhasznált összeg
2013.-ban 3.255 Eft, 2014.-re továbbvitt: 4.245 Eft.
A KFT közhasznúsága alapján az adóalapjának közhasznú arányára jutó társasági adó alól
mentességet élvez.

A közhasznú tevékenység eredménye: 39 Eft, a vállalkozási tevékenység eredménye: nulla.
Társasági adó fizetési kötelezettség nincs.

A Váci Dunakanyar Színház tevékenységének bemutatása
2012. november 22-én Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megszavazta, hogy a Dr.
Csányi László krt. 58. szám alatti, „volt mozi” épülete adjon otthont Vác első színházának, a
Váci Dunakanyar Színháznak. A színház költségvetési éve 2013 márciusától él, az
alábbiakban a Váci Dunakanyar Színház 2013-as tevékenységéről számolunk be.
2013. áprilistól december végéig összesen 60 előadást tartottunk és közel 11 ezer néző
látogatott el hozzánk.
Célkitűzéseink között szerepelt nem csak a színház, hanem a társművészetek értékeinek
közvetítése is, ezt szolgálja a színház előcsarnokában megnyitott Színház Galéria, ahol a
színművészethez köthető kiállításokat rendeztünk, s folytatjuk a továbbiakban is.
2013. július 3. és 7. között hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg az országosan is
kiemelkedő jelentőségű rendezvényt, a Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozót,
mely a legnagyobb színházi és kulturális megmozdulás volt a V4 régióban. Célunk volt, hogy
a Visegrádi Négyek országainak erős gazdasági-politikai együttműködését kiterjesszük a
kultúra és a művészet dimenziójára is. A színházi fesztivál azon megtisztelő helyzetbe került,
hogy a V4 magyar elnöklés nyitóünnepi rendezvényeinek része lehetett. A rendezvényen a
négy ország egy-egy neves színházi társulata vett részt: a magyar debreceni Csokonai
Nemzeti Színház, a szlovákiai Mestské Divadlo Žilina, a lengyelországi Teatr
Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, és a cseh Těšínské Divadlo. Több
mint 2000 látogató vett részt az öt napos rendezvényen.
2013. szeptember 21-én, szombaton, a Magyar Dráma Napján került sor a Váci Dunakanyar
Színház első önálló előadásának bemutatójára, Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája
címmel. A nézői visszajelzések alapján állíthatjuk, hogy a premier óriási siker lett. Az
emberke tragédiája helyet kapott a Váci Dunakanyar Színház Diákbérletének előadásai között
is, így 2013. október 16-án közel 300-an tekintették meg az előadást, közülük 265 diák
volt.

Októberben is sor került egy új színházi bemutatóra, a Neptun Brigád társulata nálunk
mutatta be legújabb darabját, Line Knutzon kortárs dán szerző abszurd drámájából készült
egyfelvonásosát, Közeleg az idő címmel.
2013-ban 640 gyermek- és 264 diákbérletet váltottak színházunkban. Több mint 900 főt
sikerült bevonzani a színházba a fiatal generáció tagjaiból.
Az év során több eredményes és sikeres pályázaton is részt vettünk: a V4 Fesztivál és
Színházi Találkozó megrendezését több, együttes pályázati forrás tette lehetővé. Az EMMI
Miniszteri keretéből 3 millió forintot, az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumától 5
millió forintot, az International Visegrad Fund-tól pedig 10 ezer eurót nyertünk. NKA-EJI
új bemutató megrendezésére kiírt pályázatán pedig 600 ezer Ft-os támogatásban részesültünk.
Az NKA határon túli magyar társulatok befogadására kiírt pályázaton 2 millió forintot,
s a független színházak befogadására kiírt pályázaton szintén 2 millió forintot nyertünk,
melyeknek a pályázati kiírás szerinti felhasználási időszaka a 2014-es év. A jegybevételünkre
igénybe vehető teljes társasági adó támogatási lehetőséget kihasználtuk, így nyolc millió
forintot vehetünk igénybe. Egy helyi cég 300 000 Ft-tal támogatta a színház működését.
A 2013-as évben a Váci Dunakanyar Színház bizonyította létjogosultságát, látványosan
növekvő számú teltházas előadások, visszatérő nézők száma jelzi, igény volt és van is a
város kulturális életének fellendítésére, színesebbé tételére.

2014. április 10.
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Ügyvezető igazgató

