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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló fıbb adatai az alábbiak:
Számviteli beszámoló adatai
Beszámoló sor (1000HUF)
Mérleg adatai

Tárgyév

-

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III.Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök

17

I. Készletek
II. Követelések
III.Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

17

C. Aktív idıbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17
16

D. Saját tıke
I. Jegyzett tıke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-)
III.Tıketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék

16

VI. Értékelési tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek

1

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.Rövid lejáratú kötelezettségek

1

G. Passzív idıbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Közhasznú eredménykimutatás adatai
Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás

17
600
200

- alapítótól
- központi költségvetésbıl
- helyi önkormányzattól

200

- egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
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50

Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel (A+B)

600
584
584

Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegő ráfordításai
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás

584

Adózás elıtti vállalkozási eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény
Tájékoztató adatok

16
-

Személyi jellegő ráfordítások
Bérköltség
bérköltségbıl: megbízási díjak
bérköltségbıl: tiszteletdíjak
Személyi jellegő egyéb kifizetések
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetıség
A szervezet elérhetısége: 1118. Budapest, Schweidel u. 33/a.

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az AKT Színház Egyesület besorolása, a regisztrációt végzı
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
AKT Színház Egyesület
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1118. Budapest, Schweidel u. 33/a.
Adószám: 18263587-1-43.
Bejegyezte: Fıvárosi Bíróság 16. Pk. 60.136/2008/2. számú végzéssel és egyúttal közhasznú
szervezetté is minısíti.

2.3. Tevékenység általában
Az AKT Színház Egyesület 2008 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fıbb tevékenységei az
alábbiak:
-kulturális, azon belül mővészeti tevékenység, kultúrális örökség megırzése
-oktatási tevékenység, azon belül ismeretterjesztés
-nemzetközi tevékenység.

2.4. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze:
Az egyesület közhasznú kultúrális tevékenységet folytat, tagsággal rendelkezik, de nem zárja ki, hogy
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.Célja a magyar és a nemzetközi
kultúrális hagyományok ırzése, ápolása és népszerősítése a különbözı mővészeti ágakban, elsısorban a
színházmővészet valamint zene és mozgásmővészet területén. Ezen elhivatottság érdekében mőködteti
az AKT Színházat. Közremőködésével és más társszervezetekkel együtt prózai és zenés produkciókat,
koncerteket, performance-okat hoz létre.
Az egyesület támogatja az AKT Színházat, a magyar és a nemzetközi mővelıdési és kultúrális
ismeretek átadásában, közvetítésében. Ezen ismeretterjesztı tevékenységét színházi produkciókon
keresztül folytatja, melyeket esetenként külön szervez diákok, iskolák részére is.
Feladatának tekinti a fiatal tehetséges mővészek népszerősítését bel- és külföldön egyaránt. Ennek
érdekében közremőködik pályázatok írásában, külföldi továbbképzések, fellépések, csereutak
szervezésében és egyéb bemutatkozási lehetıségek biztosításában.
Tényleges en bemutatott produkciók:
Új bemutató: Huncutka/Anno(Így éltünk mi) címő zenés pódiummősor - 2008.szept 26.

További 4

elıadás az R-Klubban, és 1 az APAcuka étteremben 2008 december 12-vel bezárólag. A diák nézık
számára ingyenes belépés. A produkciót 200.000 forinttal támogatta a BFK Kulturális Bizottsága.
Új koprodukció: László Boldizsár Boldi és a keresztapák címő showja. Premier: 2008.december 23.
Symbol.
Továbbjátszás: Madamka: 3 elıadás APAcuka étteremben
Bolond vasárnap: 5 elıadás az R-klubban.
Francia-olasz slágerkoncert: 15 elıadás (Toldi mozi, Pótkulcs)
Ruha a fı (divatshow): 3 elıadás( Sárbogárd, Sirály)
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-5Gyermekelıadások: Foglalkoztató-, báb-, bohócelıadások alkalmi jelleggel ( mikulásmősor,
gyermeknap stb.)
Óbudai nyugdíjas-otthon: Francia sanzonkoncert okt. 14-én.
Karácsonyi mősor december 18-án
Fesztivál: Fringe-fesztivál: Ruha a fı március 30-án.
Lánchíd-fesztivál (Roosevelt-tér): Madamka június 28-án.
EU-mobilitáshét keretén belül a Huncutka/Anno produkcióval való részvétel a
Liszt Ferenc téren, szept. 21-én.
Továbbképzés: Taub János rendezı mesterségkurzusa a Karinthy Színházban négy
alkalommal 2008 áprilisában.
Juríj Alschitz orosz rendezı 10 napos mesterségkurzusa Szardinián
augusztus 4-14-ig.

2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık
adatai az alábbiak:
Palóc Eszter, 1118. Budapest, Schweidel u. 33/a.

2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható.

2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidıszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés (1000HUF)

Elızı év

Induló tıke
Tıkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Változás
Értékben
%-ban

Tárgyév

0
0
0
0

0
0
0
16

0
0
0
16

0.00
0.00
0.00
0.00

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı
AKT Színház Egyesület
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4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az
adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az AKT Színház Egyesület tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító
Más forrás
Összesen:

Összeg
(1000HUF)

0
0
200
0
0
0
0
200

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások fıbb jellemzıi az alábbiak: helyi
önkormányzattól kapott 200 e Ft támogatás.

Tagdíjból származó bevételek
A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket mutatja be az alábbi táblázat:
Tagdíjbevételek csoportonként
Csoport

Tagok
Összesen:
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Az AKT Színház Egyesület közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi
táblázat:
Közhasznú tevékenység bevételei
Jogcím

Összeg
(1000HUF)

Fellépési díjak (közhasznú tevékenységbıl származó bevétel)

300
300

Összesen:

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált.

Vállalkozási tevékenység bevételei
Az AKT Színház Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetıleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezetı tisztségviselık juttatásai
A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység mőködési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mőködési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Az AKT Színház Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelıen látta el.

6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
Az AKT Színház Egyesület ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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