
, kettős könywitelt vezető egyéb sz€rvez€t
éves beszámolója és közhasznúsági n

2O21. év

A szervez€tet nyilvántartó bírósáq meqnevezése:

Fővárosi Törvénvszék

Beküldő neve (üq},íélkapu Vagy cégkapu)

Götz Eszter
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szerv€zet / Jogi személy §z€rvezeti egység neve:

stúdió "K" Alapítvány

Nyilváníanási srám: m-m* rarovev: FTóTiTil

EEEE-EE-EE EEffi-ffi-EE
]dószak kezdele dőszak Véqe

Külíóldi devizanem alkalma7ása esetén a beszámoló készítésekoí érvényes N,lla artotvam f

0 0 0 3 9 0 1

ldőszakleriedelme: esész éV B töredék éVD

A bészámolót az alábbi devizanemben készítiok el:



A kettős kön).!.vitelt ve7ető egyéb szerve7et eByszerűsítetl
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet .K_742

2O2I. él,

A szeNézetet nyilvántartó biróság megnévézésé:

FőVáíosi TöíVényszék

időszak kezdete időszak Vége

válassza ki, hogy a beszámoló (és közha§znúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozikl

b. Jogiszemély szervezeti égyséq (szármztato|t iogi személy)
B!

ldószakterjedelme: egészévm töredékéV! EEEE-EE-EE EEm-EE_EE

stúdió "K" Alapítvány
szervezet székhélyé:
,,,"yrc*a., !|!EE

[""___l

,.,E;;--l
Ajtó: 

|=----__-.l
|tnszám F;, l Lépcsóház: f--__l

lrányító*ám: fL]!!

Nyilvántartásiszáff:

szefuezet / Jogi szémély szefuezetieqység adószáma:

ffi-@_Fl olol31,1oln

FTifo|ó]/EE.FrofofrtlTl/tlrrfrfrl

EEEEEEEE-E-EE
szervezet / Jooiszemélv szeNezéti eovséd
képvi§élőiének neve:

Képüsdó aláííása:

Götz Eszter, Gyarmati Katalin

EEEIa-EE-titjl

Jogi szémély szeruezeti egység neve:

Jogi szémély szeruezeti egység székhelye:
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A kettős könywitelt vezető e8yéb szervezet egyszefiísített 
I

éves tleszámolója és kózhasznúsági melléklet l px_ro.,

2o2I. éY
szeruezet r Jogi személy szervezeti egység heve:

dió "K" Alapítvány

Az egyszeíűsített éVes beszámoló mérlege Adalók eéí íóíjntb

Előző év Élőző év Tárqyév

EszKózöK (AKTíVÁK)

A, Befeketett eszközök 3 539 3 00a

ll. Tárcyi eszköZök 3 539 3 ooa

lll. BeíeKetett pénziigyi eszközök

B, Forgóeszkózök la 964 16 907

14 565 12 390

lll, Ertékpapirok

4 399 4 5L7

c, Aktív időbeli elhatárolasok 2 375 1- 279
ESZKÖZÓK OSSZESEN 24 a7a 2L 194

FoRRÁsoK (PAsszíVÁK)

D, sa]átiőke 16 601 5 861
l, lnduló tőke/jegyzett tóke 100 100
ll. TókevátDzás/elédménV 31 919 17 501

lv. Értékelési taítalék

v, Tárovévi eredménv alaDtevekenvseoből(kozhasznú{evékényséqbol)' _15 41a -1,t 74o

Vl. Tárgyévi eredmény Vállalkozísi tevékenyséqből

E, céltaltalékok

F, Kötelezetiségek 15a7 6 053
l, Hátíasololt kötelezettségek

ll, Hosszú lejálan] kötelezettségek

lll. RöVid lejáranj kötelezettségek 15a7 6 053
G- passzív időbeli elhatárolások 5 690 9 280

FORRÁSOK OSSZESEN 23 a7a 2L l94
Kitöllő verzió:3.15.0 NVomtatvánv veEió:1.1 Nyomlatva| 2022.05.30 09,36.04
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A kettős könywitelt v€z€lő egyéb szervez€t egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_zo,

2O21. év
szervezet / Jogiszemély szérv€zeti egyséq n€v€|

stúdió "K' Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló éredménykimutatása Adatok ezer füintban

Alaptevékenyséq Vállalkoza§i ievékenység összes,"n

1. Ériékesírés neltó árb€Vétel€ 9 6/t3 9 59a 9 643 9 598

2. Aktivált saját teljesíünények

3, Egyéb bevételek 42 460 35 588 42 460 35 588

ebből:

-tagdú

- alapítótól kapott befizetés

-ámogatlísok 42 459 35 521 42 459 35 521

2 036 230 2 036 23o

4, Pénzüqvi müVeletek
zo 16 20 16

A, osszes bevétel (1+-2+3+4) 52 L23 45 2o2 52 !23 45 2o2

ebból: közhasznú tevéienvsed
bevetelei 52 L23 45 2o2 521,23 45 2o2

5, Anyagjellegű rátord ítások 60 794 50 640 60 794 50 640

6, személyi jellegú ráíordítások 5 o-?2 3 583 5 o72 3 583

ebből: Vezető lisztséqviselők

/, Enekc§okkenésl lel,ás 1Zl89 2 4a2 1489 2 4a2

8, Egyéb ráíoldítasok 65 22o 65 z2o
9, PénzüNi muvéléick
rátoídltlisái 12! L7 Lzl 17

B, összes ráfoldítás
(5+6+7+8+9) 67 541 56 942 67 54L 56 942

ebböI: közhasznú tevélenvseo
ráíordltásá l 67 54! 56 942 67 54L 56 942

c, Adózás elöú etedrnény
(A B) _15 418 -L174o ,15 418 -LL 74o

10. Adóíizetésa kötelezetiség

D, TárgyéV eredmény (c-10) -L5 4!a -L1" 74o -15 418 -LL 74o
Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.30 09.36.04



A kettős könywitelt vez€tő egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l po_ro,

2O2l. év
szervez€t i Jogiszemély szervezeti egység neveI

dió "K" Alapítvány

Az egyszerúsített éve§ beszámoló eredménykimutatása 2. Adalokezeríórintban

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

lárMv

Tájékoziató adatok

A Közponü kóltsegvetesi
tamogatas 33 885 34 610 33 885 34 610

ebbőli
- nomatíV támogatás

B. Helvi önkoímánvzaü
költséÓVetési lámo-qatás

ebból:
- normatíV támogatás

c. Az EUróúá Unió stnrkn]áis
alapiaiböl, illefue a hohéZós
Alatiból nyujtotl támoqatás

D. Az EUíóDai Unó köllséo_
vetéséból üaqv má5 államíol,
nemzetközi szeívezettől
származó ámogatás

E. A személy |ovedelemado
meqhatáíozotl r€szének az
adózó rendelkezése szerinti íel,
használásájól szóló 1996, éVi
cXxVl,törVény alapján átutalt
o§szeq

663 681 663 681

F, Közszolqáltatási bevétel

G, Adományok 2 036 230 2 036 230

Könywizsgáói záradék
Az adatok könywizsgáattal alá vannak támaszwa- ! rq"n fi ru".

Kitöltő v€rzió:3.15.0 Nyomtawány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.30 09.36.04
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A kettős könyYYitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és kózhasznúsági mellék]et I px_ro,

2o2l. éY

l, szervezet /Joqi személy szervezeti e9y5é9 azonosító adatai

dió "K" Alapítvány
1,2 székhely
lrányítószáfi: EEEE Teléeülés:

Emelet 
hszt 

-__l
1.1 Jogi sz€mély széruezeri egység

1.2 székhe|y
lrányítószám:

t-tazszam: TJ
1.3 ü9yszám:

1.4 Nyilvánrartási szárn;

1,5 szérvezet lJogi gémély szervézeti e9ysé9 adószláma:

I 
oEloE /EE]rl oIir,FI l /EF|dá
pB-m-lolorol.l,roE]

k ]7lolol9

EEEEEEEE-E-EE
1,6 s/ervezet / Joqi su emélv s/erue/e(i eqvseg
képvlseloiehek ne-veI Gótz Esáer, Gyaímati Kalalin

repcsotra: f l emetet, l=---__l

2. Tárgyévbéí végzett alapcél szérinri és kózh.§znú tevékenyséqek bemutatása
kózr@nú tévé*áys€e kirébs §t dió ac

gÍnh&i alkoÉkózarsség€r m§kardEq átandó j&zóh€lyer és áland6 .árslet: rne.n,
1§zgir6 miikadik A répe.toá, leí€.li a 1erj6 *otftil (qye.ék , il'.l§€i_ é§ aelí!óir kÓ?a'o§€ 9&!áE
ea6eóá§oa€r já§z'l9, ugPEld(ór t}efgqád más fiiggeds lirsularotar is, és Pre'ekj{ryoí

i{rik mris fiigg€i|én alkot6k <ál a§ Kis.lí fig]Elmet fórdír a 6élyegyenlós€rc! a 
'rárróiyosiáfio9anásá6, iíilisáqúgy. prograo* Vá€ddrrú *iálá!óÁsára, a o'dálás., §zính&i rEvdés;gí.lllsr}das dláíÁsára" wiaÁi.iaz e|§tetó rolrurátis plogrúok meggrcéséré

3. Közhasznú tévékenysé9ek bémutatása (tevékehyséqenként)

3,1 Kózhasznú tevékenység megnevezése: lturális tevékenvséq. nevelés és oktatás
3.2 Kózhsznú tévékenységhéz kapcsolódó közíeladat, io9szabályhely: évi clx)<xlx tv. 13§ (1) 7.

3.3 Kózhasznú tevékenység célcsoPoítja: es korfa (6 és 75 év
3.4 Közhasznú tevékeny§égből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenysé9 íóbb eredményei:

3606

éa.Hj<t tattoin nk .r§r:.9 z €smáry golt $lát 9ékhdy6, an
ká |dill. da v€ftd€iá!é,6rr as rés.t velriink. N€y b€Rui.Ót t rtoíun: A széplélek KltyaéEaq

Kitölt6 verzió;3.15.0 Nyomlatványverrió:1.1 Nyomtatval 2022,05.30 09.36.04



A kertős könylvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszárnolója és közhasznúsági melléklet l pr_ro,

202L. év
szervezet / Jogiszemély szervéz€ti e9ysé9 neve:

5,1 cél szerinti juttatás megnevezése Előző ev TárgyéV

5.2 cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy éV

5,3 cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tiájqy éV

cél szerinti juttatá§ok kimútatása
(összesen)

cdl szerinti it]ttaások kimutatása
(mindösszesen)

5. cél szerinti jutatLísok kimutatása

6. vezető tisztségviselőkn€k nyújtott iuttatás

6,1 Tiszt§éq Előzó éV (1) TárgyóV (2)

v€z€tő ti§zt§égvis€lő 0 0

6.2 Tisztség Elózó éV (1) Tárgy éV (2)

Vezető ti_sztse9viselőkn€k nyüjtott
lufi atas {mlndosszesen): 0 0

stúdió "K" Alapítvány

Kitöltő veízió:3.15.0 Nyomtatvány vérzió:1,1 Nyomtatva: 2022.05.30 09,36.04
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A kettős kön}ryvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsitett 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l p*_ro,

Z02l. év
sz€rve2et 

' 
Jogi sz€mély §zéívezeti egyséq néVe:

stúdió "K" Alapítvány

7. Közhasznú jogállá§ megállapításához szüksége§ mutatók

Előző ev (l) Tárqyév (2)

B. Éves összes bevétel 52 L23 45 2o2

ebből:

c, A személyl |övedelemadó meqha&iro70tl les7ének a?
adózó lendelkezése szerin(i felha2náIásáról s2óló
1996. évi cxxvl. törvény alapián átuta]t ósszeg 663 681

D. Közszolgátatási bevétel

E. Normatív támoqatás

F. Az Eulópai Unió slruhurális álapiaiból, illetve
a Kohaziós Alapból nyúilotl támoqátás

G. Korrigálr bevétel [B-(c+D+E+F)j 51460 44 52L

H. összé§ ráfordíiás (kiadás) 67 54L 56 942

l. Ebbő| sz€mélyi jellégű ráfordítás 5 o72 3 5a3

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 67 54L 56 942

K. Adózott eredméhy _15 418 -LL 74o

L. A s7ervezet tnunkáiában kozlenúkodó ko7érdekú ön|énles
tevekenyséqet veqzö'személvek száma
ía kozéldekű önkéntes tévékénv§éoról szoló
20o5. evi LxxxVlll. törvenynek heg'leleloen)

a űo r r as e l l átotís ág m uíató i
lgen

Ectv 32. § (4) a) íBl+B2)/2 > 7 aoa 0o0, Ft] B !
Ectv. 32. § (4) b) IKl+K2>-o] ! a
Erlv. 32. § (4) c) I(uI I2.A.L-A2)/(H1 .H2),-a-25j ! E

T ár s ad alm i ám o g atotrs ág m u tató i

Ectv, 32 § (5) a) [(cl+c2)/(Gl+G2) >=0,a2] ! B
Eclv. 32. § (5) b) IQl+J2)/(Hl+H2)>=o,5] B !
Ectv. 32 § (5) c) ftLl+L2)/2>= 10 fE ! a

Kitöltő verzió:3.15,0 Nyomtatvány vérzió:1.1 Nyomtatvai 2022.05.30 09.36.04
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0 1 0 1 0 0 0 3 9 0 5

Nyilvántadási száma

Stúdió "K" Alapítvány a szervezet rnegnev;zése

(képvise]óje)

1092 Budapest, Rádav utca 32, fszt, a szeívezel cimé

2021

Egyszerű§ített éVe§ beszámoló

Kiegészítő mel léklet
Könywizsgálattal nem alátámasáott.

l, Általános rész
ll. specifikus rész

í . melléklet - Befektetett eszkö2 tükör
2. mélléklet - Készletek leltáé
3. melléklet - Követelések léltára
4. melléklet - Értékpápír leltár
5. melléklet - Pénzeszköz leltar
6, melléklet - seját töke alakulása
7. melléklet - Kötelezettségek leltára
8, melléklet - ldőbeli elháárolások leltára
9. melléklet - Átlagos áIlományi létszám alakulása
10, melléklet _ Közhasznúsági tevékenység bemutatáse
11, melléklet _ Támogatások bemutatása

Kekezés Budapesl, 2022, májLrs 30,



l. Általános rész

1. A civil szervezet bemutatása

Neve: stúdió "K" Alapítvány
kózhaszn úsáoi fokozat kö2hasznú

szdódve. 1092 Budap€st, Ráday utca 32. fsá.
Teleohelvei:

tlvilvántartá8iszáma 01_01-0003901
Adó§záma: 18u94u-2-43
slái§ztikaiszámiel: 18049464-9499-569-01

AlaDítás idóDontia: 1993,04,08

Kéoviséló Götz E§áer, GyarmatiKatalin

Könw€ló: Boronyák Ágne§ Niron Kft
PM reg,sám: 1 007

cé gzoíinti t€vékenv6éoek leírá6a

A színház és Vjdeós kutató- és alkolóközösség tevékenységének támogeiása,

2



Á számviteli Dolitika íóbb vonásai

A bészámoló ó$2€álliirsánál ólka]mazoti szabálvrcndszél

A számvitel ioruényben fugzfuéltaaperv€k énékelés, elóiÉsok.lap]an álakitoltuk k az adoflságainknak kórúményeinknek
legnGbbmegíeleó a lóR€ny Véarehá]iásánák nóds2eíé l és2knzet meohalérozó számv le pollikánkál
A számviiél pó iikánk 3 beszámo]ás kolelezettseget a Va ós Vagyón pénzugy és]óvede m he yzekó kéVü d beszámolol
helyezjelóléfué Alóruény.áp]án a megbizlraló és Valós ös§zképe1 adó nfomácószo9álalástésazeábil@siló
á]ap€lveketa konywezeles solán szefoezeiúnk íoyámálósán s2en e óii la/toli3

201] éV clxxvloruény egyesülés lo9rol a kozhasznú jogá lásró lalám]nlécVlszeeez€lékmúkódéséó és

20l] éV íLtlxl lorueny arVl5uefoezelel blóság nyiVánládásáólésaz€Zelósszefuqgóe]álás szbáyókól
479/2016(Yl|23)Kormíendeela9zám,lÉlófuényszérniégyéb9éfoé:él€kbe9áfiólókés2iiéséskónywéz€tésl

350/20] 1 (x l 30 )Komány.ende et á c VIsz€dez€ték lazdá kódása. az adománygyúités és a kózhásznúság eqyés

] A beszánólés íorma

A cVlszeryezet a számv el loruényben. Vá afi,nl ez egyéb §zefuezelek konywez€léséó szólo kományr€nde]elben
me9határózon s2abályók a]ap]an készil€n€ e a beszámoó]át
Eqyszeru S ilelt éve s beszámóó ám€ ynek lagoláSa megfelelaz €gyeb sz€R€zelek könywezeléSérölSzo ó kormányrcnd€l€l
4-es és5 sznéllékéiének
A2 eíednény k,mutalása osszkóllséqe]árássa készu1 íórmá]á . kórmányrendél€I 5 s2 m.léklelé szeinn
sz€ryezetünk vá lá kozá§ ievékényséaÉl nem f. t1.1

ÁtééS másíomáú beszámo]Óía csak a lóryeny halé.enek úlépés vaqy egyéb]ogszaby elókáS m altl€lrelséges

2 A bes2ámoló készitésévelkaDcso aIos idóoonlok:
A2 UzleljéV megegyeu k a naptár éWe
A medeg íordulónápF 2a2112 31
A mér égkÉszités ]dopont]a

3 A beszámoló készitése aláirása
A bészámoó nyeve [/aqyal
Aláió

a A kó.wvezetés mód a és á kónvwezelesse kaDcsolaios idóoonlok:

A civ szeruezél a ke2élésében a lrasznéatában a tula]donában évóeszkózokró és ázókloíásaról lóvábbá a gazdaság
múVe]etekrólé kellós konyvvezeiés ker€lébén bztósi!á hóqy áz és2kozókben és íoíásokban b€kovelkezen Válozások a
Vaóságnakneolelelóen fóyám.l.§én zán rendszerben ánek nlhelóen k€rulenek bemútatásrá

5 A bes2ámoló kozététele:
A kózélél€ kótelezenségélacV s2eN€zel elekllon ku§ úlon leles t
A civlyeruezél sá]ál honlappa r€nd€kezk kdzétélelt óit si€ljesil

6 A számvtél aaoe]Vek éryénlesitése]

A vá la kozás folyláiásánák é Ve a 1el]esséq elve a Valod]sá9 el!e:é kóVeikÉzelesség élve. á
folr'lonosság e]veiaz összemeréseve az óváióssáo évé á brulió€számolas elve az egyed énékelés ev€iazidob€i
e]lralaro ás e Ve: a lanabm elsódeoesséq€ a formava]szenben e Veia |ényeqesség elve, a kóllség hászon
osszevetésé.ek elve

7 Összehásonlilhatósáob2tosilása
A bes2ámolóban m nden léle ósszehasón iihaló aze]ózó Uzel é

3 könwvizsoélalkolelezeltséo
A kozáen adatók konyvv4gelatla n ncsenek alátámas2lva

ll, Azszközóknélésloíásoin3lalkalmdo enékelésieliárások

1 A2 eszkó2ók énékelése

az eszko2ók Vétel€kor a lényeqes beszdÉésj ár Vllam nl a felhaszláásq ko^ellenú f€lméíUó hádásók
nem penzbe belétkéni vá Ó átvéleleko. a élesiló okralbán vágyánnák ínódositásában m€gjelolerlék
Sa]át e óállitáskí E kózveten kóllségek
iériiés ne|kú átvételkora pá.] érlék,
ajandékba kápólt. hágyatékkénl átvelt 1obb elkénl íél e]l és2kozok eselébet 3 p aciénék
specá s esaimo ást génye nek á2 édékpáp íok eqyes valtozta

b) A2 édékGókkenés |eíás módszélé



a lefoezett éc§ bnás elszámó ásának a ap]a az mmaleíáls]av€k és alárgy eszkozok akl VáÉS éíéke
3kivélás nap]átólegyedie9 évenl€ á teryezeil ékás kul.saii alká ná2va l]neálsmódón.
3Tálsasáq áksédékú (200 D00 Fl)egyed besz€uési e]oálilás édékaalt tárqy eszközélíékel használalbavélelkor egy ósszegben,

.] A2 érlékvesáes e]szamolása ésvssuajrása
ákkórs2ámo Unk el ha az eszköz{rk kdny! szerinti énéke lanósan (kél mér]éa lóldu ónápon lénnál óán) és ]e entósen
(készletekné 25 % ól heqlraladó e]térés köVel€léseknelped g.2 árbev€te 2 %-a]magasabb, minla Viagjll eszkóz

d) A vá ul€s és devz2s evközók és kotelezeltséqek énéke ése
a vásárcl va ulál és dev zál a téiy]eg€s€n nz€tett Íorinlosszegben k€ lálományba venn i
á VálUtá és d€vzakészelek csókrcnéseko.az, MNa kózépáíólyamón kel]elszámónl]
a külídld pénzénékre szóló kóvéiélések és kólél€zellséqek ál]oményba vele e az irNB ko2épá.foyame a ap]án lonén k;
áménégfórdulonap]ánmeglévovalulaésdevzakészetek.kóVetelések b€lé kiéieli pé n ze s2kó2ók édékpápkókés
kdl€l€zeliséqek édéké ése áz MNBálál á mélegfordlló napjara meghirdelell középarfoyamon ldílénik:

el Az elózó éVlrez képest a lárgy dószákban á2 énék€lés elrárások nehvábaak

2 paciéítékéés

A befekiel elt eszk dró k te ru letén éltékhe y€sbítésl ném száho lunk e]

3 valós énékelésen tönénó ertékelés

ATáreaság nem álkalmázá áVálóséáék€ésen lónénóénékelésta pénzúgyj nsl.umenlumokE

lll, A bBzámoló egye§ soraihoztartozó iníohációk

r saát részvénvek, saiál üzelrészek benutalása
A széfue2él nem rcndelkezk sájál részvénnye] és úzletésJel Vá áfiif,i V,ss&Váltháió É§2véónyé]. szeN€2el

2 lnformációkakótelezeltséoekról
A Táreaságnak n ncs óyái kolel€zeltseqe ame y 5 éven túl futamide]ú és zálog]óq!á Vagy hésonló
]óggalledret lenne

kNéte]es náovsáoú és elóíórdúlású b€vélelek. ko]tséoek és ráíordiiások
Aszámvle poftikában me9hatá6zolt k Véle es náqyságú éselóforduású bevél€ek koltségek é9
ráfordilás.k a2ádóil évbén nem fordulak eló

A ielenlós mérleo és erédmék mutatás sorainak bemuialása
A számvle|ipo]1k. aaoán elentósnek m nósul
A beszámo ó egészéré vDnaloz.an a mér]eg fóósszeq alapjái 2óy" FI
A mélégben jelenlosnek mindsúló léle ek
Méílegléle ek bemuiálásá á25 számú meléklelben

A2 eredm€nyk]mltaiásbán ]é enlósnek minósi]ló 1ele ek
A2 eíédhÉnykimulatásban e entdsnek minősúló lélé á beszámo asi dóSzakban nem vol
EredmenykmUtaiásléleénekbemul3láSaa 10 szamú me éklebentaláható

lV, Tájékoaátó ádatok

r A lá.ovévl munkavállalói léts2ám bér szemeviielIeoú eovéb kii]2elésének bemutálásá
A2 sial]sziiká, álomány lélszam 1 FÓ

2 A vez€ló lisnséov]sé]ók oá2oatósáa. íeluoveó bzonsáo általa beszámólásiidószákbán félvélt
árandósáo. nekik folvósítolt eló eoek

. A Vézéló 1sztségvis€ Óknek a tárqy éVbén ádot e Ól€g Vagy kÖlcson nem vo1

A veruezetnélle ú!yeLó bi:ollSág mijk.dik a feli]€y€ó b,zoltsáq lFB)láa]é n€m kapnak di]3zá31

A felügyeló bzoltsáqnák á tálgy evben adotl € ó eq vaay kócsón nen vdll

A lelugyeló bizoltság nevében Vála]t gaÉnca n ncs
Alelúqyeló bizDllság taga nevében Vál]allgárán.,a Fl

3 Az adózotl eredménv fe]használására lelt]ávaslat

osealék ]ó!áliágyásla a cVi Szeryezelnélneí]kéfuh€Isorennekén€mébenszeryezelúnkerédményélnémó§áJáfe

4 A KaD6ólt íelekkel bonvolitoll úoYlelek



A szeru€zelné| a tárgy éVb€n nem Vótoyan kap.solielekke bonyoliióli ügy]ete áme]y ényeges leti volná €s
ném a s2ókásos pac íeliéte ek kózón Va ó§u ( meq,

5 kaocsoltvállalkozásokkás2embenilranzakcók
A széfo€2elnek n nc§ kap*ot vá l. koz2sokka]szemben a sá ben neves,iett kövelelese é9 kotelezehséqe

A méíeoben meo nem ielenó kötelézett§éoekröl
A besámolási idószákbán nem kÉleikóz€t ólyán köt€lézelt§éa, .mely a kónyvekbe ne keíúh vólná bé, viMnt a
bésámoló, illetve a láFaság 9 azd aság i helyzetének a megítélése szem ponljá ból jele nt&ég gel b íma,



]BeieLteteri €szkóz tükór

slúdió "K' Alapitvány 2or1 éúbednd'iabz



Kiegészltó melléklet - sttldió "K' Alapítvány

Fokonyvl
hivatkozás A tétel m€névézése Enék

21
22
23
24
25

27
28
29

ANYAGoK oermlési anyagok)
ANYAGOK, FOGYOESZKÖZÖK
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK
NöVENDÉK-, Hlzo_ És EGYÉB ÁLLAToK
KÉsZrER[,lÉKEK
KEREsKEDEL[/l ÁRUK
KÖZVET|TETT SZOLGÁLTATÁSOK
BEIfiDUAS GÖNGYÖLEGEK
KÉSZLETEKRE ADOTT ELÓLELEGEK

-Ft
-Ft
_Ft
_Ft
-Ft
_Ft
_Ft
_Ft
_Ft

-Ft
0 eFt

]Kószl|e teik

]Köwet,ellóselk lleLLLrár;r

FérrLzesz]kózó]k llelltána

2,melléklet

3.melléklet

4.melléklet

Fökönyvi
hivatkozá§ A tétél m€nevezése Erték

31

32

34

4

KoVE l ELE§EK ARUsZaLLlTAsBoL Es sZoLG.
KÖVETELÉSEK KAPCS, VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN
KöVETELEsEK EGYÉB REszEsEDÉsl Vlsz, VÁLLALK. szElVBEN
VÁLTOKÖVETELÉSEK
ADOTT ELÖLEGEK, JEGYZETT DE BE NE|V FIZ. TÓKE
EGYÉB KÖVETELESEK
KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK

93 159 Ft
,Ft
_Ft
_Ft
"Ft

9 967 663 Ft

12 389 a2 Ft
12 390 eFl

FOkönyvi
hivatkozá6 A tétel m€nevezése Erték

37
Ebból

Et(lEKPAPlRoK
Részesedés kapcsolt Vállalkozásban
saiát részvénvek, saiát íjzletíészek

Ft

-Ft
0 eFí

I Fökönwi

5.melléklet

7 oldal

Énék l



Ki€é§zltó melléklet - stúdió "K' Alapíwány

hivatkozá§

38 PÉNzEszKözöK
_Ebból: Pénáárák

4 517 007 Ft
151 165 Ft

4 5í7 007 Ft
4 517 .Ft

SaLi]át tő]ke ar[a]kul[ásar
6.melléklet

eFt
Tőkeelem Nyitá3 NóVékédé6 c6ökkenéÁ Atkőhyvelé6 árás

lnduló / Jeg}zett tóke 100 100
TókeVállozas / Er€dm€ny 32 919 15 4,18 17 501
Lekötött tariálék
Ertékelési larta|ék
TárgyéVi eredmény
alapievékenység 15 418 - 11740 15 418 11740

Tárgyévi eredmény
vállalkozási ievékenv§éq

í7 60í 117

7,melléklet
có!.tal]rrtaltó]ko]k

lHlátrasorotrr ]kötellez,ert tsétrelk

]H{,osszu-r lleláraLtúr ]kő rrellelzetrrs,óg.e]k

FoKonwl
hivatkozá§ Atétol megnevezése Ertél(

421
422
424
429

Céllarlalék a Válhátó kötelezeiiségekrc
céIladalék a jóvőbeni köliségekre
Ádolyamveszteséo alapián képzett éltádálék
Eqvéb célta.lalék

-Ft
_Ft
_Ft
-Ft

0
_Ft

löKönyvl
hivákozás A táél megnevozése Erlék

431
432

Hátrasorolt kötelezeltségek kapcso]t vállalkozással szemben
Hállasorolt kötelezeitségek egyéb rész, Vi,_ban lévó Vállalkozással §zemben
Háirasorolt kötelezettséqek eqvéb qazdálkodóval szemben

-Ft
_Ft

-Fl
0 eFt

FoKonWl
hivatkozás A tétel m€gneveáse Enék

8, oldal



Kiegé§zító molléklet - 2021 §údió "K'Alepítvány

_ Ebbó| Tertós kötelezettségek kapcso]t Vállák- szemben
_ Ebbó| Tártós köt- rész,Visz. lévó Vállálk.

Fiöv[,d[ [ei]árratúr ]kö LLe]Leze rL tsépfe[<

]Pal§s[w ]Idlőbelli,elLhatálrollá§,o]k

8.mel|éklet

.Ft
eFt

hoKonyvl
hivatkoá6 A táel m€gnevezé§e Erlék

3

45

46
47

KOVETELESEK KOZUL ATSOROL, TÉTELEK
RöV|D LEJÁRATU KöTELEZETTSÉGEK l,
szállítók
Rövid lejáÉij kót, hitelek, kölcsónök
Röv, lej. köl. egyéb íé§z.Viszonyban lévó *eNezetiel szemben
EGYÉB RöVlD LEJÁRATU KöTELEZETTSÉGEK ll,
EGYÉB RöVlD LEJÁMTU KöTELEZETTSÉG lll,

_ l-t
5 766 433 Ft
5 088 795 Ft

100 000 Ft
_Ft

49 000 Ft

6 052 568 Ft
6 053 eFt

A]krt[v dtőhell[ euiatárr@lláso]k

FoKonWl
hívákozá§ A tótel m€nevezése Erték

391
392
393
399

Bevételek aktív időbeli elhaÉíolása
Költségek,ráfordíÉsok aktív idóbeli elhatárolása
Halasáott ráíordltások
A köV._ielleoü aKív időb, elhat, értékvesáése

1 279 055 FI

1 279 055 Ft
1ng eF[

FoKonyvl
hivalkoá6 A tétel m€nevezése Erlék

481
4a2
483

BevéteIek pa§szíV idóbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzíV idóbeli elh.
Halasáott bevéte]ek

9 280 000 Ft
_Ft

9 280 000 Ft
9 280 eFt

9 melléklet
Átlla§"os iLllllo,nnLár.Lvii [ étszárrrrr,aLl|,aL]krurllás,aL

íő
A egos alomáryi

Iétszám 1,1yiIás Növekedés csókkené3 záíás

9, oldal

1 1



I. Besámoló
szöveg€s értékelósé

In. cét sz€r:nti
juttatások

^ 
szen cle! |dE !i . Szcn czcl lcvókci} sógób.n vlló ras^ ételér! dü arásl nem kéíek

Kó7has7nú te!ékeíységc *]rái () e |! vá]llelko7ási lt\étel.
0 c 1-1, \á]lilkozási kiadás.45,202 c t-t, közhasaú bcvótcl. 56,9.12 c Ft, közhlsznú
kildás kcrúh clszámo lásta, mcl)biil l'akadoan -11,7.10 c l-t, ,ae}on\,áhozás törLént,

^ 
s4nczcl! mólcglin,dulónapon 21,19.1 c |t, Eszközzcl rend.]kezell mc]) bijl

'15l7 e l:t pén7eszkóZ !o]!.

A s7€r!c/3l a ]né.Lcgl'olduLóndPon 6,053 c 1:t. KalelezelLséget taIloll n}jL!án.

A kiadások összctétcle és na8}sága iged neglbntoh, éss2íú. az.lózó é\hcz hasonlóln
rirekedlek ! laklrékossá8lr ós d kö]tsógck mininr.iizá]ásál!,

A !e\éken}Ség azBlapszabál)bBr 1cíakLelc( cúloknak mcelelelócn löíént éS
eledff én\ rshek é.tékelhelii.

Központi költséAv€iési sret1tól 34 ól0
2 l]LküLijnílclr rLIanri nén7dIuD!ó|
3 H.l!i önklf,n:!n\/il !1 \/e,l.i

TAo Dólló r]ífuogalás
5
6 Külftjldi támogatáS

2]0
8

Jogj s7eméh]sé.sű gazdasági tálssásúl
l0 loq! szeme|vlséqel nem rendelkezó szenezeltöl

:ózhd§2nú sZcn,ezcttó]
l2. Kó7h$7núkénl be nem solo]t szcnczettól

NAV 1% sZ]A 68l
]]5 52]

ry. Tngdíj

w

4
5
6
7
li

]l§

2

.1



6
7
8

l0

^ 
kiegésátó melléklet tovilbbi olda]ain rószleteae

2
3

5

6
7
E

9
]0

v. Köí§égvetési

f€lhasaálásának

(lirg/éü óSaúfb íűs)

VI. Kapott iuttatások

felínsalálásának

0n§&i ószes r§ótdllÁ§)

\aü. vezető
Ti§ztségvlselők Ék
nyüjtott iuttatások

71
2 29

D$,éb !nyagköltsig 21
1 97)

5 s7állí!fuikil]§ór 902
6 40
1 Béneti. kij csónzési díiak l 9.18

8 H]rdelés. rckLán. p()rragand! kóltségck l :jlj4
9 utu ási és kikülderési kA ínaDidíi nélküll l08
l0 674
ll lntcrnctTclclbn. ilrtcrnet 460
]2 lechnlkd, eg/eb kteg müvósz€í szolAáltalis 6 46l
]3 szamvltelF, kónywtzsgálall szolgáltalások költségel 900
].1 l\.íűvészeti te\,ékenység ]]] 5.17
lj ]egyértékesnés kiiLtsége 257
l6
l7

Kez (szcnn}alz,Szemetdi|) 208
ljg}éb igénybcvctt sfu l8áhatások

l8 Egvéb szo]gáltalások 605
l9 Szcméh,i icllclii kiilz.tósckés edók ]] 58]
2n 2 482
2l l]{rÉb.iíi)ldílÁok, ddók 237

5ó 942

tsndapca 202] nrálüs.]0 G4-+e1-
a szeNeze1 v*etóje (lépvis€löe)

P,tl,



Tá mo8atási s2e rződés

5zervezet neve: stúdió k színház
Támosatási Drosram mesneve2ései Zöld sZinház műVészi szeí€ pVá lla lás a környe2etvédelemben
Támosató meeneVezéseI EMMl
Tá m ogatás forrása: (aláhúzandó) közDonti költséAvetés

önkormányzati költségvetés
n emzetközi forrás
más sazdálkodó

TámoBatá5 időtanamaI 2027 -o1 -0l.2022.06 -3o,

TámoBatásiöss2eB: 1 000 000 Ft
ebbőltár8yéVrejutó
összes:

- tárgyévbeníelhasznált
összeE:

, tár8yévbenfolyósított
összeg:

1 000 000 Ft

Támo8atás típusa: (aláhúzandó) visszatérítendó
vissza nem térítendő

Tárpvévben f€lhasznált összes részletezése ioscímként
s2emélyi
Dolosi
Felhalmozási
o§s2e5en:

Támoaatás tárgvévi íelhásználásának szöveges bemutatása:
2020 Byökeres Változást hozott a vilá8 hétkö2napjainak alakUlásában. Felértékelódött a közvetlen környezetünlq
természeti é nékein k, a helyben előállított árucikkekjelentősége, a kisközösségek s2erepe. Újrá kellett
gondolnunk a fo8ya§2tás i szokásajn kat, új értékek mentén tekintünk olyan fogalmakra, mint: szükéges,
szú ksé8tele n, jóllét, boldogsá8,
A stúdió K színház öt alkalomból álló tudományos beszélgetéssorozatot indit művészek bevonásával é5 kortárs
múvek feldolAozásával,

A2 üzleti évben vészett főbb tevékenv5ések é§ Drosramok bemutatása:
A stúdió K színház 202l-ben né8y bemutatót ta.tott, Aszéplélek, Kutyaévek, HelibronniKatica és a TjBlis című
produkciókat, valam int fol}tatta az életh osszi8 taító ta n u lás jegYében a szerdai piknik nevű íeInőtteknek s2óló
fo8lalkozást, és a gyerekelőadásaink isfolyamatosan músoron voltak.10 előadást tartottunk repeítoráon,
ö552esen 77 eseményVolt saját székhelyen, 11saját székhelyen kíVül, és két kü lföld i vendégiátékon is részt
Veltünk.



Tá mo8atási szerződés

szervezet neveI 5túdió K 5ZínhóZ

Támogatási program megnevezéseI A stúdió K AlapítvánY EmtV. szerinti 2021,éVi§2akmai programjának
megvalÓ5Ítása és működ ési támogatása

Támogató meAneVezé5e: EMMl
Támogatás forrása: (aláhúzandó) közoonti költséEveté5

önkormányzati költségvetés
nem2etközi forrás
más Fazdálkodó

Támosatás időtartama: 2027, málcius 1.-2022. íebluár z8.
Támogatásiö5§zeg: 24 000 000 Ft

_ ebből tárgyéVre j utó
összeR:

24 000 000 Ft

tár8yévben f elhasznált
összeg:

24 000 000 Ft

tárgyéVben folyósított
összeg:

24 000 000 Ft

Támo8atás típusa: {aláhúzandó) visszatérítendó
vi5sza nem térítendő

TárPvévben f€|használt össz€A résrl€terés€ ioscímként
szeméIVi 2 831949 Ft

Dologi 21 168 051Ft
FeIhalmozási
összesen: 24 000 000 Ft

Támogatá5 tárFvévi íelhasználásának szöv€ges bemutatásaI
A stúdió K színházteljes múködési prográmjának mégvalósítása a repertoáron lartott előadásokat,
műhel}.foglalkozásokat, új bemutatókat is beleértve,

Az üzletj évben vépzett főbb t€vékénvsépek és oro.ramok bemutatása:
A stúdió K színház 2021-ben né8y bem utatót taított, Aszéplélek, KutyaéVek, Helibronnil(atica és a Tisris című
produkciókat, Valamint folwatta az élethosszig ta rtó tanulásje8yében a szerdai piknik nevű felnőtteknek szóló
ío8lalkozást, és a 8yerekelőadásaink is íolyamatosan műsoron voltak, 10 előadást tartottu n k repertoráon,
ósszesen 77 eseményvolt saját s2ékhelyen, 11saját székhelyen kíVüI, és két kü lföldi vendé8játékon is.és2t
vettünk.



Tá mogatási sze rződés

szervezet neve: stúdió k színház
TámoEatási orosram mesneVezése: A stúdió K srínhá, 2019. éVi működé5i támoAatása
TámoAató m€snevezése: EMMl
Tá m o8atás forrása: (aláhúzandó) közDontiköltségvetés

önkormányzati költsé8vetés
n emzetközi forrás
más Razdálkodó

TámoFatás időtártama: 2020, március 1,-2021, feb.uár 28,

TámoEatásiösszes: 26 000 000 Ft

- ebbó l tárgYévre j utó
összeF:

445 2a6 tt

- tárgyéVbenfelhasznált
ósszegj

445 286 Ft

- tárgyéVbenfolyósított
összeg:

0Ft

Tá mo8atás típUsa: (aláhú2andó) visszatérítendő
vissza nem térítendő

TárFvévben feIhaszná|t összeÉ résrletezése ioAcímként
sremélyi 445 )86 rl
DoloRi
F€lhalm02ási
összesenl 445 286 Ft

Támogatás tá rgYévi felha5!nálásá nak szöveges bemutatása i

Atámo8atást a 2021, éViműködés.e, a repertoáron levő előadások továbbjátszásá ra és új bemutatók
Iélreh02ására használtuk fel,

AZ üzleti évben vészett főbb tevékenvsések és DroEramok b€mutatása:
Astúdió K srínhá,2021-ben né8y bemutatót taított, Aszépléleb Kutyaévek, HelibronniKatica és a Tigris című
produkciókat, valamint folytatta az élethosszig tanó tanulá§jegyében a szerdai piknik nevű íelnőtteknek szóló
foglalkozást, és a gyerek€lőadásaink i5 folyamatosan mű§oron Voltak. 10 előadási táítottUnk repertoráon,
összesen 77 eseményVoh saját székhelyen, 11saját székhelyen kíVül, és két kü lfóld i Vendégátékon is részt
vettünk-



Tá m ogatási 5ze rződés

szervezet nevei stúdió K AlapítvánV
Támoqatási DíoPram mesnevezése: sZA
Támosató mesneVezése: sZAtámosatá5
Támogatá5 forrása: (aláhúzandó) központi költségvetés

önkormányzati kö|tségveté5
nem2etkö2i forrás
más Aazdálkodó

Támogatás időtartamaI 2021.ianuár 1,-2021.d ecem ber 31,
TámoEatásiösszes: 680 773 Ft

- ebből tárgyévr€ j utó
óssz€E:

680 773 fI

tár8yévben f elhasznált
összeq:

580 773 Ft

tárgyéVben f olyó5ított
osszegI

6ao l13 FI

Tá mogatás típusa: (aláhú2andó) visszátérítendő
vissza n€m térítendő

Tárgvévben felhás2nált összeg íésrletezés€ iog.ímként
s2emélyi
Dologi 6aoll3 Ft

Felhalm02ási
összesen: 680113 tt

Támo8átás tárgYévi íelhasználá5ának szöve8es bemutatása:
Atámogatást a 2021, évimúködésre, a íepertoáron levő előadások továbbjátszására és új b€mutatók
létíehozására használtuk fel

A7 üzleti évben Vész€tt főbb tevékenvséeek és DroEramok bemutatása:
A stúd ió K szín ház 2021-ben né8y bem utatót ta rtott, A széplélek, Kutya évek, Helibron ni Katica és a Tigris című
produkcióket, valam int folytatta az éIet h osszig ta rtó ta nu lás jegyében a 5zerdai piknik neVű íelnótteknek szóló
foBlalkozást, és a gye.ék€lőadásaink is folyamatosan műsoron Voltak. 10 előadá§t taítottunk repertoráon,
összesen 77 esemény Voh saját székhelyen, 11saját székhelyen kíVül, és két külföld i Vendégjátéko n is részt
Veltünk,



Támo8atásiszerződés

szervezet neve: stúdió K AlapítvánY
Támogatási progaam meEneVezése: A stúdió k színhá2 előadásai óvodákban
Támogató megnevezése: EMMl
TámoBatás forrása: (aláhúzandó) kózpontikóltsépvetés

önkormányzati költségvetés
nemzetkózi forrás
más ga2dálkodó

TámoBatás időtartama: 2019,|anuáí 1-2020, máiu§ 31, MÓDoS|TVA: 707o,DFcFMBrR 15 íe
Támoaatásiósszeg: 1 700 000 Ft

ebbőltárgvévre iutó
összes:

1480 000 Ft

tár8yéVben felhasznált
összeR:

1480 000 rt

tár8yévben íolyó§ított
összeP:

0Ft

Tá mogatás típusa: (aláhú2andó) visszatérítendó
viss2á nem térítendó

Tárgvévben felhásznált összeq részletezése ioqcímként
sremélVi 0Ft
Dologi 1 48o o0o Ft

Felhalmozási 0Ft
összesen: 1480 000 Ft

Támogatás tárgyéVi íelha5ználásának szöveges bemutatása:
Astúdió K srínhá, le8kisebbeknek szóló €lóadásainak óvodákba való eljuttatása, a közö§ségiszínháziétmény
ki§gyermek kortólvaló propagálása és a bábelőadást követőjátékos foglalkozás fejlesztő jellegének
hang5úlyozása. Kom plex színházi élmén nyel e8ésríti ki az óvoda_pedá8ó8ia pío8íá mokát.
4 előádás való5ult me8 a járványügyi helyzet kialakulásáig.

Az üzletiévben vétzett főbb tevékenysé8ek és pro8ramok bemutatása;
Astúdió Kszínház 202l-ben né8y bemutatói tadott, A széplélek, Kutyaévek, HelibronniKati€a és a Ti8ris címú
produkciókat, Valamint fol\,tatta az élethosszig tartó tan u lás j€8yében a szerdaipiknik nevú felnőtteknek s2Óló
foglalkozást, és a gyerekelőadásaink is folyamatosan műsoíon vohak. 10 előadást tartottunk repeftoráon,
összesen 77 esemény Volt saját székhelyen, 11 saját székhelyen kíVúl, és két kü lföldi vendégiátékon is részt
V€ttúnk.



Tá mogatás i szerzódés

szeNezet neve: 5túdió K AlapítvánV
TámoAatási DroFram mesneVezése: A stúdió k színház peer Gvnt címú előadásának műsoron tartása
TámoAató mesnevezése: El!1M l

Támogatás forrá§a: (aláhúzandó) közlontiköltségvetés
önkormányzati költségv€tés
ne m zetkö2i fo rrás
más Fa2dálkodó

Támogatás időtartama: 2020,iúniu5 1-2021,iúnius 30.
TámoAátásiösszesj 3 600 000 Ft

ebbőI tá rgyéVre jutó
összeF:

1 065 040 Ft

tárgyéVben íelhasznált
összeg:

1 065 040 Ft

tárgyéVben íolVósított
összeg:

0Ft

Támogátás típusa: (aláhúzandó) viss2atérhendő
vissza nem térítendő

TárPvévben íeIha§rná|t összeP résrlet€2ése iolcímként
személVi
DoloFi 1 065 040 Ft
Felhalm02á5i

0sszesen: 1 065 040 Ft

Támo8atás tár8yévi fu lhasználásának szöv€8es bémutatása:
A sttldió K szinház Peer Gynt című nagysikerű produkciójának műsoron tartása a színház anya8i helyzetéh€z
mérten hatalmas Vállalás, ami éVadonként nagy kihivás elé állít bennünket, A pályázatból tá rgyévben né8y
előadást és azoknak felújító próbáit finans2íroZtu k.

Ai üzleti évben vé8zett íőbb tevékenysé8ek és programok bemltatása:
A stúdió K színház 2021-ben hégy bem utatót tartott, Aszéplélek, KutyaéVek, Helibronn]Katica é5 a Tigris című
produkciókat, valamint folytatta az élethosszig tartó tanuIásjegyében a s2erdaiplknik nevű felnőtteknek szóló
ío8lalkozást, és a gyerekelőadásaink is folyamatosan műsoron Voltak- 10 előadást tartoltu n k repe.toráon,
összesen 77 esem ény Volt saját szókhelyen, 11saját székhelyen kíVül, és kél kú lföIdi Vendégátékon is részt
Vettünk,



Támo8atá§iszerződés

szervezet neve: stúdió k színház
TámoEatási Drosram meEnevezése: kortár5 masvar mű bemutatása a stúdió k színházban
TámoAató mesnevezése: EMMl
Tá mo8atás forrása i (aIáhú2andó) közoontiköltséÉvetés

önkormány2at; költségvetós
nem zetközi forrás
más sazdálkodó

TámoBatás időtanamá: 20zL07.0!-2022.06.30.
TámoAatásiösszeA: 4 000 000 Ft

ebbőltárgyéVrejutó
összeg:
tár8yéVben felhasznált
óssz€g:

tárgyévben folyósított
összeg:

4 000 000 Ft

TámoBatás tipusa: {aláhúzandó) vi5szatérítendő
vissza nem térítendő

Társvévben felhasznált összes résrlet€2ése iopcímként
s7emélyi
Dologi
Felhalmozási
összesen:

Támogatás tárgYévi felha5rnálásá nak szöv€ges bemutatása i

Astúdió K szín ház fenná llása óta ügyénektekintia a kortárs irodalom színpadimegielenítését. A múlt színházi
évadban két ma8yar ős bem utatót tartottu n k. Mikó csabáValtartós a színház egyúttműkódése, ezúttalegy Nikola
Tesláról szóló da.ab megirására kértük fel,

Az üzleti évben végzett főbb tevék€nYsé8ek és progíamok bemutatása:
Astúdió K színház 2021-ben négy bem utatót tartott, AszépléIelr KutyaéVek, HeIib.onni(atica és a íigris címú
produkciókat, valam int folytattá az é lethosszi8 ta rtó tanu lás je8yé ben a szerdai piknik neVű íelnótteknek szóló
foglalkozást, és a 8yerekelőadásaink is folyamatosan műsoron Voltak. 10 előadási tanottunk repertoráon,
öss2esen 77 eseményvolt saját székhelyen, 11saját székhelyen kívül, és két kü lföld i Vend é8játékon is részt
vettünk.



Tá mogatási 5zer.ődés

5zeryezet nevei stúdió K Alapítvány
Támosatási Drosram mesnevezése: TársadalmilaE é12ékenv előadások a stúdió k színházban

Támosató m€snevezése: EMMl
Támogátás íorráse: (áláhúzandó) központiköltségvetés

önkormányzati költ5é8V€tés
ne m zetkózi fo rrás
má5 sazdálkodó

Támosatás időtartama: 2020.iúniUs 1.-2021,iúnius 30,

TámogatásiösszegI 5 000 000 Ft

- ebből tárgyéVre jutó
összeg:

619 720 Ft

tárgyévben íelha5znált
összegi

619l2o Ft

tárgyévben folYó§ított
összeg:

0Ft

TámoBatás típusa: (aláhúzandó) visszatérítendő
vissza nem térítendó

Tárgyévben felhasznált össre8 részlet€zése jo8cím ként
személyi
Dolo8i 6|9 720 Ft
Felhalmozási
összesen: 679l2o Ft

Támogetás tárgYévi íelhasználásának srövege§ bemutátása:
Astúdió k színhá2 társulata folytatni kíVánja azt a ha8yományt, amely a közös gondolkodáson és
problémafelvetésen alapul, színházs2akmai e5zkö2ökkel érzékenYítjük nézőinket a társadalom kulturális,

8azdasá8i, ideoló8iai és politikai Viszonyainak tá8abb értelmezésére. E8y magya. szerző művének adaptációja,
egy ma8yar ósbemutató, és e8y kúlföldi alkotó rendezésében a ném2etkö2i irodalom jeles képviselőjének múVe,

ezen Drodukciók mesvaló5ítása kéoezte színhá2unk évadát.
Az üzletiévben véAzett íőbb tevékenv§épek és proqramok bemutatása:

^ 
stúdió K színház 2021-ben négy bem utatót ta rtott, A Széplélek, Kutyaével! HelibronniKática és a Ti8ris című

produkdókat, Válaminl folytatta áz ólethoss2ig tartó tan ulás je8yében a szerdaipiknik nevű íelnőttekne k szóló
fo8lalkozást, é§ a 8yerekelóadásaink is folyamatosan músoron voltak.10 el6a dást ía rtottu nk repertoráon,
összesen 77 esemény volt saját székhelyen, 11saját székhelyen kívúl, és két külfö ld i vendé8iátéko n is részt
v€ttünk.



Tá mo8atási sze rződés

szervezet neve:
Támosatási Drosram mesneVe2é5ei A stúdió K sZínhá7 előadásainak akadálym€ntesítése
Támosató mesneVezése: EMMl
Támogátás forrása: (aláhúzandó) kőzponti költséFvetés

önkormányzati költ§é8vetés
nemzetközi forrás
más gá2dálkodó

Támosatá5 időtartamai 2019.júniUs 1.-2020,május 30
Támogatá5iösszeR: 930 000 Ft

ebből tá r8yéVre juló
óss2ee:

0Ft

tárg]óVb€n f elhasznált
összeR:

0Fi

tárgyéVben folyósított
ósszeg:

0Ft

Támogatás típusa| (aláhú2andó) viss2atérítendő
vissza nem térítendő

Társvévben f €lhasznált összes rés2letezése ioscímként
s2emélyi 0Fi
Dologi 0Ft
FeIhalmozási 0Ft
osszesen: 0Ft

Támogatás tárgvévi íelhásználásánák szöveges bemutatása:
A stúdjó K színház az AKKU -Az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráén Egyesülettel( a továbbiakban AKKU
Egyesület) e8yüttműködésben aktíVan kiveszia részét a látá§- és hallásséíült nézők5zámára biztosított §2ínhá2i
proslamok me8ValósÍtásában.

Az üzleti évben végrett főbb tevékenysé8ek és programok bemutatá§a:
A stúdió K színház 2021-ben né8y bem utalót ta rtott, A széplélek, KutyaéVel! HelibronniKatica és a Ti8ris című
produkciókat, Valamint íolytatta az élethoss2ig ta rtó tanUlásje8yében a szerdaipiknik nevú felnőtteknek szóló
fo8laIkozást, é5 a gyerekelőadásaink is folyamatosan műsoron Voltak.10 előa dást ta rtottun k repertoráon,
összesen 77 eseményvolt saját székhelyen, 11saját székhelyen kíVül, és két kü lföldi vendé8játékon is részt
vettünk.



Támogatá5iszerződés

szervezet neve:
TámoPatási oíosram meEneVezése: A stúdió K s2ínház elóadásainak ákadálymentesíiése
TámoEató meqnevezése: EMMl
Tá mo8atás forrása: (aláhúzandó) kózpontiköltségvetés

ónkormányzati költ5é8vetés
nemzetközi foírá5
más gazdáIkodó

Támogatás időtartamaI 2020,június 1__2021.júniUs 30.
Támogatásiósszeg: 930 000 Ft

ebbő1 táígyéVre j utó
összeF:

0Ft

tár8yéVben íelhasznált
ö55zes:

0Ft

tár8yévben folyósított
összeg:

0Ft

Tá mogatás típus a: (aláhú2andó) Viss2atérit€ndő
vissza nem térítendó

Tárgvévben felhasznált ös§zeg íészletezé§€ ioqcímként
személyi 0Ft
Doloqi 0Ft
Felhalmozási 0Ft
összesen: 0Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának §zöveEes bemutátása:
52ínházunk csatlakozni kíVán a2 inkluzíV, egyenlő esélyú hozzáféréssel megvalósított élmények biZtosítá5áh02,
En nek szellemében a Vakok és látássérültek számára élő, Valós idejú audionarrációVal kísért előa dásokat teszü n k
elérhetóvé. Így a látó és nem látó családok, közóssé8ek akadályok nélkül, eByütttudják élveznia színháziku|tú.a
élményét, Emellett a lehetősé8 nyilvános hirdetésévela társadalmiérzékenyítésnek is ele8et kíVánunktenni. A
pandémiás helyzetre való tekintettel két akadálVmente§ített előadást hoztunk létre,

Az ürletiévben végzett főbb tevékénységek és pro8rdmok bemütatása:
A5túdió K színház 202l-ben négy bemutatót tartott, Aszéplélelr Kutyaévek, HelibronniKatica és a Tigris című
píodukciókat, Va lam int folytatta az élethoss2i8 tartó ta n uIás je8yében á szerdai piknik neVű íelnőtteknek s2óló
foglalkozást, é5 a gyerekelőadásaink i5 folyamatosan músoron vohak. 10 elóadást tartottúnk íepertoráon,
összesen 77 esemény Volt saját s2ékhelyen, 11saját székhelyen kíVül, és két kü lfö ld i Vendégiátéko n is részt
vettúnk,



Támogatá5iszerződés

szervezet neve: stúdió k színház
Támogatá§i program megneVezése: Úi s?inházi prodUkcio létrehozása
Támogató megnevezése: NKA
TámoBatás forrása: (aláhúzandó) közDontiköltséÉvetés

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más Razdálkodó

Támoeatás időtartama: 2021,iúlius 1.-2022. december 31.
Támogátásióssze8: 2 200 000 Ft

ebből tárgyéVre jUtó

tárgYéVben felhasznált
összegi

- tár8yéVbénfolyósított 2 200 000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó) vi5szatérítendő
vissza nem téritendó

Tárgyévben f elha§rnált össz€g részl€te2ése iogcímként
s2emélVi
Dologi
Felhalm02ási
összesen:

Támoqatás tárpvévi íelhasrnálásának szöveses bemutatásai
Non omnis moria - Nem halok meg egészen munkacímmel Petőfi sándorné szendreyJúlja titkos naplójából
készülő tra8édia bemUtatására

Az üzleti évben vé8zett főbb tevékenységek és pío8.amok bemutatása:
A stúdió K színház 2021-ben né8y bem utatót tanott, A széplélek, KuíyaéVel! HelibronniKatica és a Ti8ris című
produkciókat, valamint folytatta az életh05sziB ta rtó tanulásjegyében a s2erdaipiknik neVíí felnótteknek s2óló
íoglalkozást, és a gyeíekelőadásaink is folyamatosan műsoron voltak, 10 előa dást ta nottun k repertoráon,
összesen 77 esemény Volt saját székhe'yen, 11saját székhelyen kíVül, és kél kü lföldi vendé8játékon is részt
Vettünk.



Tá mogatás i s2e12ődés

5túdió k színház

é rzékeny eIőa dások létre-ii7sa=

támogatás forr.ása,[EIiiiiZJ
ónkormányzati költsé8vetés
ne m zetkö2i forrás
más 8azdálkodó

Támo8atás időtana;; 2027,o7.or-2o22.06,30.

ebból tá rgyéVre jUtó

tárgyévbenf elhaizniJt-

tá m ogatás típusa: (aEiEiiJ§

n íelhasznált összeg ri-ÜÉéi

ffIfflix,íilL"i;:::1!r:j|tdestbiztositószíneszi-;i"ül"*,"-;l;,".i:iiiffff::i:."T,T,';lT:J:::

*u**rro'
toglalkozást, é. á fuArAL 8lartó tanulásjegyében a szerdai piknik nev(j íelnőttekn;k s2óló
l:',:::"Ti?§".?"iT§J:l11lil:,*l;li:".,l",i_,,;"",'#";i#i;:iJ5:ii$;fiífi[:'l"Jl:l:
vettünk. |1 saját székhelyen kíVül, és két kü lföldj vendégjátékon is rés;t

7 000 000 Ft

e€


