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1. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés:

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft

2. Képviselő:

Kis Domonkos Márk

3. Székhely:

2600 Vác, Március 15. tér 11.

4. Levelezési cím:

2600 Vác, Március 15. tér 11. Pf.: 91.

5. Adószám:

24188166-2-13

6. Közhasznúsági besorolás:

Nonprofit kft , közhasznúsági fokozattal

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
Cg: 13-09-16051/
Bejegyezve: 2012/12/06.
Közhasznúsági fokozat kelete: 2013/05/10.

2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló
Mellékletben található.

3. Kimutatás a
költségvetési támogatás felhasználásáról

Adatok ezer ft.-ban
Vác Város Önkormányzat:
Felhasználás: felhalmozási kiadás:
Dologi kiadás:
Személyi jellegű:
Maradvány:

8.000
825
6.021
1.154
0

NKA pályázat:
8.600
Felhasználás: Dologi kiadás:
8.600
Maradvány:
0
International Visegrad Fund pályázat: 2.990
Felhasználás: Dologi kiadás:
2.990
Maradvány:
0
Más adományozók:
Felhasználás: Dologi kiadás:
Elhatárolt:

8.500
4.255
4.245

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Adatok ezer Ft-ban
Induló tőke:

500

Tőkeváltozás : tárgyévi eredmény:

-

9

2013. évi eredmény:

39

Saját tőke:

530

2013. évi jegyeladás bevétele:

11.421

Egyéb tevékenység bevétele:

603

Önkormányzattól támogatás:

8.000

NKA pályázat:

8.600

IVF pályázat:

2.990

Támogatások más adományozóktól:

4.255

Összesen:

35.869

Pénzügyi bevétel:
Összesen:

11
35.880

5. A cél szerinti juttatások kimutatása
A KFT 2013. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást.

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
nemzetiségi
önkormányzattól,
a
települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékének kimutatása
Adatok ezer Ft-ban
Helyi önkormányzattól kapott támogatás:

8000

NKA Nemzeti Kulturális Alap pályázat:

8.600

IVF International Visegrad Fund pályázat:

2.990

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása

A KFT vezető tisztségviselője 2013. szeptembertől decemberig 4 hónapra
445.143.- Ft munkabérben részesült.

8. A közhasznú tevékenység rövid beszámolója
A KFT-t 2012. decemberben jegyezték be. Tevékenységét 2013. évben
kezdte meg.
A KFT közhasznú tevékenysége során az alábbiakat valósítja meg:
- kulturális tevékenység: színház művészet
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés
- Zene és táncművészet
- Előadó művészet működtetése
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 16án 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. A jegybevételünkre igénybe
vehető teljes társasági adó támogatási lehetőséget kihasználtuk, így nyolc millió
forintot vehetünk igénybe.
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.

