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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint
alaptevékenységként vállalja, hogy az általa üzemeltetett Váci Dunakanyar Színházban naptári
évenként 2 új produkciót hoz létre, továbbá legalább 68 előadást tart. A rendelkezésre álló költségvetés
függvényében minden évben megszervezi a V4 Fesztivál és Színházi Találkozót.
A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. közhasznú kiegészítő tevékenységként vállalja, hogy
jelentős szerepet vállal a város kulturális életében, közösségi eseményei bemutatásában,
népszerűsítésében. Gyermek- és ifjúsági programokat szervez, színházi beavató foglalkozásokat tart.
Igény szerint biztosítja a színház épületét az önkormányzati programok megtartásához. A társaság
alapító okirat szerint meghatározó célja segíteni a Vácott élők művészeti és kulturális fejlődését, a
színházi világ helyi megújulását, a térség kulturális értékeinek felkutatását, összegyűjtését és védelmét.

Az alábbiakban mutatjuk be a Váci Dunakanyar Színház 2014. évi eredménykimutatását alap- és
vállalkozási tevékenység szerinti bontásban:
Sorszám
1
2
3

4
5

A

6
7

8
9

A tétel megnevezése
Értékesítés nettó
árbevétele
Aktivált saját
teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól
kapott befizetés
- támogatások
- adományok
Pénzügyi műveletek
bevételei
Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól
kapott befizetés
- támogatások
ÖSSZES BEVÉTEL
(1+2+3+4+5)
- közhasznú
tevékenység
ebből: bevételei
Anyagjellegű
ráfordításai
Személyi jellegű
ráfordítások
- vezető
tiszségviselők
ebből: juttatásai
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

Előző év
Váll.tev.

Összesen

603

12 118

26 856

23 852

23 852

60 859

60 859

23 842

23 842

60 856

60 856

1

1

1

1

35 971

87 716

35 368

35 368

87 715

29 331

29 331

66 200

4 989

4 989

20 200

20 200

445

445

2 736

2 736

1 346
8

1 346
8

2 652
83

2 652
83

Alaptev.
11 515

35 368

603
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Alaptev.

Tárgyév
Váll.tev.
1 958

1 958

Összesen
28 814

89 674
87 715

254

66 454

Pénzügyi műveletek
10 ráfordításai
11 Rendkívüli ráfordítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
B (6+7+8+9+10+11)
- közhasznú
tevékenység
ebből: ráfordításai
ADÓZÁS ELŐTTI
C EREDMÉNY (A-B)
ADÓFIZETÉSI
12 KÖTELEZETTSÉG
ADÓZOTT
D EREDMÉNY (C-12)
JÓVÁHAGYOTT
13 OSZTALÉK
TÁRGYÉVI
E EREDMÉNY (D-13)

44

44

33

35 718

35 718

89 168

35 718

35 718

89 168

33

254

89 422
89 168

-350

603

253

-1 452

1 704

252

-350

603

253

-1 452

1 704

252

-350

603

253

-1 452

1 704

252

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
A Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. jelentős szerepet vállal mind a város, mind a régió
kulturális életében. Vác és kistérségének művelődésében komoly előrelépést jelent a színház

elérhető közelségbe kerülése. Működésének célja, elsősorban a térség kulturális igényeinek
megváltoztatása, a jövő generációjának gondolkodásra nevelése. Az előadások befogadásánál
fő szempont a minőségi szűrés. Cél, hogy sokszínű, izgalmas produkciókat kínáljon
közönségnek.
2.1. Előadó művészeti tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:
Előadó művészeti tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Az előadó művészeti szervezetek jogállásáról
jogszabályhely:
szóló 2008.évi XCIX. tv.
A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi
CLXXXIX. tv.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
A régió kultúrát szerető lakossága
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
40.000 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A 2014-es évben is a folyamatos fejlődés, bővülés jellemezte működését. A törvény által előírt
kötelezettségnek, mely 50 előadás megtartását irányozza elő, valamint az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerződésben vállalt 68 előadás megtartásának maradéktalanul eleget tudott tenni, sőt
ezt a számot jócskán felülmúlta, hiszen 94 előadást tartott 2014-ben.
Különleges, kiemelkedő produkcióknak adott otthont, az előszilveszteri Bagi-Nacsa Show-n pedig 18
ezredik látogatót köszönthette.
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A V4 Fesztivál és Színházi Találkozón sikerült megduplázni a 2013-as létszámot. A fesztivál
sikeressége több külföldi meghívást is eredményezett, októberben a lengyelországi Radomban
megrendezett nívós 11. Nemzetközi Gombrowicz Fesztiválon Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar
Színház ügyvezető igazgatója volt a zsűri egyik tagja.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

(eFt)
Jegyzett tőke
Összesen:

500 Előadások, bemutatók megtartása
500

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

(eFt)

(eFt)

Állami támogatás
Önkormányzati támogatás
Pályázatokon nyert támogatások
TAO terhére kapott támogatások
Egyéb támogatások
Összesen:

8 000
11 587
3 755
500
23 842

18 000
33 772
8 584
500
60 856

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év
(eFt)

Ügyvezető
Összesen:

445
445

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Tárgyév
(eFt)
2.736
2.736

Alapadatok

Előző év

Tárgyév

(eFt)

(eFt)

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv.
alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
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. trv.-nek megfelelően) (fő)

35 971

89 674

0
0
0

0
0
0

0
35 971
35 718

0
89 674
89 422

4 989
35 718
253

20 200
89 168
252

0

0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
X
X
X
X

8. Támogatási programok bemutatása

Támogatási program elnevezése:

Önkormányzattól kapott 2014 évi
támogatás
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X

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként: (1.000 HUF)

Vác Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2014 év
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X

18.000 eHUF
18.000 eHUF
18.000 eHUF
18.000 eHUF
X
1.700 eHUF

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

15.370 eHUF
930 eHUF
18.000 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Vác Város Önkormányzatától kapott 2014 évi pénzügyi támogatásból az éves működési
költségek egy részét fedeztük.

Támogatási program elnevezése:

A 2014 évi V4 Fesztivál és Színházi
Találkozó megrendezése

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

IVF
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
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X

5.472 eHUF
5.472 eHUF
5.472 eHUF
5.472 eHUF
X

5.472 eHUF

Összesen:

5.472 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az International Visegrad Fundtól kapott pályázati támogatásból a 2014-ben immár második
alkalommal megrendezésre került V4 Fesztivál és Színházi Találkozóhoz kapcsolódóan felmerült
költségeket fedeztük, úgy mint külföldi produkciók vásárlása, tolmácsgép bérlés, reklámköltség,
étkeztetés.

Támogatási program elnevezése:

Független társulatok vendégjátékai

Támogató megnevezése:

NKA Színház-és táncművészet
Kollégiuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X

2.000 eHUF
2.000 eHUF
2.000 eHUF
2.000 eHUF
X
235 eHUF

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

1.765 eHUF
2.000 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Befogadó színházként feladatunknak érezzük a játszóhellyel nem rendelkező társulatok
előadásainak befogadását, ezzel segítve a produkciók repertoáron tartását. A pályázat
keretében olyan előadásokat hívtunk meg, melyeket a Manna Produkció, a Nézőművészeti Kft,
és a Neptun Brigád készített. 2014-ben öt különböző produkciót láthatott így a közönség. A
támogatást a produkciók díjára, valamint reklámköltségre fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

A beregszászi színház előadásainak
vendégjátékai

Támogató megnevezése:

NKA Színház-és táncművészet
Kollégiuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
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X

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg
részletezése jogcímenként: (1.000 HUF)

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

2.000 eHUF
2.000 eHUF
2.000 eHUF
2.000 eHUF
2.000 eHUF
X

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

2.000 eHUF
2.000 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Fontosnak gondoljuk, hogy a saját és a magyarországi színházak előadásain túl a határon túli
magyar színjátszás is képviselve legyen a Váci Dunakanyar Színházban. Sikerült
együttműködést kialakítani a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházzal, melynek
keretében 2014. március 28-án Tóték, 2014. szeptember 27-én pedig Liliomfi című előadásuk
vendégszerepelt Vácon. Mindkét előadás sikert aratott a nézők körében. Az együttműködésnek
köszönhetően pedig szoros szakmai kapcsolat kezdett kialakulni a két intézmény között. A
támogatási összeget a produkciók megvásárlására fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

A 2014 évi V4 Fesztivál és Színházi
Találkozó megrendezése

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

NKA Miniszteri keret
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:
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X

6.000 eHUF
6.000 eHUF
6.000 eHUF
6.000 eHUF
X

6.000 eHUF
6.000 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó 2014-ben már második alkalommal került
megrendezésre, folytatva az egy évvel ezelőtt megkezdett határokon átívelő színházi
együttműködést. Változatlanul a visegrádi országok négy neves teátruma volt partnerünk: a
lengyel Jan Kochanowski Popular Színház, a cseh Cesky Tesin Színház, a szlovák Zsolnai
Városi Színház és a debreceni Csokonai Színház. A saját előadások mellett egy kéthetes
workshopon is részt vett a társulatok három- három tagja. Ennek során Olt Tamás
rendezésében egy részben improvizációra épülő, mozgásszínházi elemeket és kifejező hang- és
fénytechnikai megoldásokat alkalmazó közös előadás született meg, melynek témáját a
rendszerváltozás 25. évfordulója adta. A darab a fesztivál záróestjén került bemutatásra. A
színházi előadásoknak a Váci Dunakanyar Színház biztosított helyet, míg az ezeket követő esti
zenés színházi előadások a váci Vörösház udvarában zajlottak népszerű és elismert zenészek,
zenekarok fellépéseivel. A támogatást a zenekarok tiszteletdíjára, valamint nyomdaköltségre
fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

A V4 Fesztivál és Színházi
Találkozó 2014 című rendezvény
megvalósítására

Támogató megnevezése:

NKA-Kulturális Fesztiválok
Kollégiuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

7.000 eHUF
7.000 eHUF
7.000 eHUF
7.000 eHUF
X
560 eHUF
6.440 eHUF
7.000 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó 2014-ben már második alkalommal került
megrendezésre, folytatva az egy évvel ezelőtt megkezdett határokon átívelő színházi
együttműködést. Változatlanul a visegrádi országok négy neves teátruma volt partnerünk: a
lengyel Jan Kochanowski Popular Színház, a cseh Cesky Tesin Színház, a szlovák Zsolnai
Városi Színház és a debreceni Csokonai Színház. A saját előadások mellett egy kéthetes
workshopon is részt vett a társulatok három- három tagja. Ennek során Olt Tamás
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rendezésében egy részben improvizációra épülő, mozgásszínházi elemeket és kifejező hang- és
fénytechnikai megoldásokat alkalmazó közös előadás született meg, melynek témáját a
rendszerváltozás 25. évfordulója adta. A darab a fesztivál záróestjén került bemutatásra. A
színházi előadásoknak a Váci Dunakanyar Színház biztosított helyet, míg az ezeket követő esti
zenés színházi előadások a váci Vörösház udvarában zajlottak népszerű és elismert zenészek,
zenekarok fellépéseivel. A támogatást produkciók vásárlására, a rendező és szakmai
közreműködő díjára, nyomdaköltségre, szállásköltségre, színpadtechnikára valamint
reklámköltségre fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

Olt Tamás: Minden kezdet nehéz,
hát még a versenyzongora című
produkciójának bemutatása

Támogató megnevezése:

NKA- Színház- és táncművészet
Kollégiuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

400 eHUF
400 eHUF
400 eHUF
400 eHUF
X
400 eHUF

400 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A színház 2014/15 évadának bemutatói a V4 országok egy-egy nemzeti szerzőjének művéből
készült előadások. A magyar mű egy ősbemutató, Olt Tamás színész, rendező, író új darabja,
mely a Minden kezdet nehéz, hát még a versenyzongora címet viseli, műfaját tekintve pedig
romantikus komédia. Az előadás próbái 2014. augusztusában kezdődtek, a sajtóbemutatót
2014. október 17-én, a bemutatót pedig 2014. október 26-án tartottuk. A támogatásból a
rendező tiszteletdíját fedeztük.

Támogatási program elnevezése:

Szakmai kerekasztal beszélgetés
megvalósítására a Rendszerváltás 25.
évfordulója alkalmából a V4 Fesztivál
és Színházi Találkozón
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Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

NKA Színház- és táncművészet
kollégiuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X

500 eHUF
500 eHUF
500 eHUF
500 eHUF
X
35 eHUF

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

465 eHUF
500 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A második alkalommal megrendezett, a Visegrádi Négyek kulturális együttműködését célzó
V4 Fesztivál és Színházi Találkozó ideje alatt idén megrendezésre került egy szakmai
konferencia is, melynek a rendszerváltás 25. évfordulója adta a témáját. A konferencia
célkitűzése, azon tapasztalatok, változások, új hatások összegzése volt, melyek az elmúlt 25
évben a színházi szakmai életet meghatározták.
Fontosnak éreztük, hogy ezt a találkozót olyan külföldi országokból érkező művészek és
szakemberek részvételével szervezzük meg, akik hasonló közelmúlt-tapasztalattal
rendelkeznek a hasonló történelmi meghatározottság miatt. A 2014. június 28-án, 14 órakor
megnyíló konferencián megvitattuk, hogy a rendszerváltás milyen strukturális és finanszírozási
átalakulást hozott az egyes országokban, illetve, hogy ehhez kapcsolódóan milyen változások
történtek a témaválasztás és a dramaturgia tekintetében. A támogatást az előkészületekhez
kapcsolódó utazási költségre, a résztvevők szállásdíjára, szakmai közreműködők
honoráriumára, az archiváláshoz szükséges felvétel elkészítésére fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

Madách 150-A magyar dráma
utazása térben és időben

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

BGA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás időtartama:
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X

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

400 eHUF
400 eHUF
400 eHUF
400 eHUF

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X
244 eHUF

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

156 eHUF
400 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A pályázat keretében a Váci Dunakanyar Színház Karinthy: Az emberke tragédiája című
előadása egy alkalommal vendégszerepelt a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színházban 2014. október 11-én. A határon túli vendégjáték Madách Imre halálának 150.
évfordulójához kapcsolódóan valósult meg. Az esemény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet
a magyar drámairodalom értékeire, erősítse a kulturális együttműködést a határon túli és a
magyarországi színházművészet között. A vendégjátéknak köszönhetően szorosabb
együttműködés alakult ki a Váci Dunakanyar Színház és a Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház között. A támogatást a közreműködők tiszteletdíjára, reklám és szállítási
költségre fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

Minősítéssel nem rendelkező
színház- és táncművészeti előadóművészeti szervezetek Emtv.
szerint, 2014. évi működési
támogatása

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

EMMI
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
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X

10.000 eHUF
10.000 eHUF
10.000 eHUF
10.000 eHUF
X
10.000 eHUF

Felhalmozási:
Összesen:

10.000 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A színház üzemszerű, stabil működéséhez fizetett munkaerőre van szükség. A támogatást a
2014 februárjáig folyamatosan önkéntes alapon dolgozók alkalmazására, bér és járulékfizetésre
fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

Egyéb támogatás

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Szelence Képviseleti Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

X
500 eHUF
500 eHUF
500 eHUF
500 eHUF

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

500 eHUF
500 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást, melyet egy helyi cégtől kaptunk, a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó nyomda és
reklámköltségei egy részének fedezésére fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

TAO támogatás

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Szelence Képviseleti Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
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X
3.225 eHUF
3.225 eHUF

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

3.225 eHUF
3.225 eHUF
X
202 eHUF

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

3.023 eHUF
3.225 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást a színház alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen költségek (produkciók vásárlása,
színpadtechnika bérlése, vásárlása, reklám- és propagandaköltségek) használtuk fel.

Támogatási program elnevezése:

TAO támogatás

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Concorde Alapkezelő Zrt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
4.798 eHUF
498 eHUF
498 eHUF
4.798 eHUF
X
HUF
498 eHUF
498 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást a színház alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen költségek (produkciók vásárlása,
színpadtechnika bérlése, vásárlása, reklám- és propagandaköltségek) használtuk fel.

Támogatási program elnevezése:

TAO támogatás

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Deákvári Patika Bt
központi költségvetés
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Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként: (1.000 HUF)

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Éven belül
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
615 eHUF
615 eHUF
615 eHUF
615 eHUF
X

615 eHUF
615 eHUF

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást a színház alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen költségek (produkciók vásárlása,
színpadtechnika bérlése, vásárlása, reklám- és propagandaköltségek) használtuk fel.

Vác, 2015. május 04.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
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