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A kettős kön},v,vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasrnúságí mellék]et

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezésé:

FőVárosi Tö

Válassza ki, hogya beszámoló (és közhsznúsági m€Iléklet) áz alábbiak közülmelyikre vonatkozik!

b. Jogiszemély szervézeli egység (származtatott iogi §zemély)
tr!

ldőszakterjedelme: eqeszevffi töledékév! EEEE-EE-EE EEEE_EE_I F
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Nyilvántartásiszám:

szeruezet / Joqi §z€mély szervezeti egysé9 adószáma:

f--__l Altó: f l
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1 9 -E-EE
s;eweze_t l Jogiszemély szervezeti eqyséq
Kepvlselolene* neve:

Képviselő aláífása:
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Joqi személy szeruezeti eqység nev€;

Jo9i személy szeruezeti egyséq székhelve:
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A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági m€lléklet

szervezet / Jogi személy sz€íVézeii égység neveI

stúdió "K" Alapítvány

Az égyszérúsített éVes beszámoló mérlege ldan k ezel fólihtbú)

E)ózó év Előzó év TáígyéV

EsZKöZöK (AKTíVÁK)

A, BeíeKetett eszközök 5 762 4 475

l lmrnaieí ál s javak

ll, Tárgy] eszkózök 5 76? 4 475

lll, Befeketett pénzügyi eszközök

B, Foígóeszközók 3L 7o2 36 380

12 696 11 995

19 006 24 3a5
c. Alciv:dóbel] e haiáíolasok 986
::jI a:ai aas:-sa\ 37 464 4L a4L
aoRiÁsoK (PÁssZíVÁK)

D. sajár úke 29 L57 33 019

l. lndUló tók94egyzett tőke 100 10o

lj, TókeVá Iozás/eled m é ny 21L43 29 057

V, TaloVéVi eíedmenV a aoleve[e. rseob.il
(lo:hdSzn! levelényséqbo ) ' 7 9a4 3 862

Vl, TárgyéVi erednrényVál akozás tevékenységból

E. céltaíialékok

F, KÖ€]ezettségek 4 72o 4 376
l, Hátíasorolt kötelezettségek

ll Ho§szú !ejálatú kótelezettségek

lll, RöV d lejáraú kötelezetiségek 4 72o 4 376
G, Passzív idóbeli €lhatárolások 3 5a7

FORRÁSOK ÓSSZESEN 37 464 4l a4L
Nyoft atva: 2020,09.03 21.05.28
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A kettős kónwvitelt vezelő egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági me]léklet

2019. év
szervezet/ Jogi sz€mély szervezéti egység neve:

stúdió 'K" Alapítvány

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adalok ezeí ío ntban )

Alaptevékenyséq Vállalkozási tevékenység összesen

1, Értékesíiés neitó áíbevélele 16 695 16 695 19 538

2 AknVáft saját teljesílrnények

3, Egyéb bevételek 47 266 46 494 47 266 46 494

ebből:

ta9dí]

_ a apítótó] kapott befizetés

47 265 46 490 47 265 46 490

a 249 2 3L7 8 249 2 3L7
l, PénzL]gyi nrűVeletek

31 21, 31 21,

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 63 992 66 053 63 992 66 053

ebbóI, közhasznú rcvékenvseo
beVételÉi 63 992 66 053 63 992 66 053

5. Anyag e leqú láíordíIások 43 37a 50 a75 43 37a 50 875
6. Személy je egű íáíoídiiások Lo 474 9 690 L0 474 9 690
ebbő]: Vezelő t s7ls édV s.lók
i!itatásai

7, Értékcsökkenési eírás 2 E79 1,135 2 o7o 1435
8, Eqyéb ráford ítások 156 165 156 165
9, Pénzüqy műVe etek

26 26

B, ós§zes láíoídítás
(5+6+7+8+9) 56 078 62 L97 56 078 62 191

ebból, 1,ozhasznu tevelenvseo
rátó dllá§.l 56 078 621,9t 55 078 62 !9L

|Álíózás 
e ő,ti eredmény

7 914 3 a62 ? 9a4 3 862

10, Adóízetés kötelezettség

D TáíqyéV eredmény (c_10) 7 9L4 3 862 7 9L4 3 862

Nyomtalva: 2020.09.03 2].,05"28
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A kettős kön}ryvitelt vezető egyéb szervezet e8yszerűsített
éves beszámo|ója és közhasznúsági mel|éklet

2019. év

szervezet / Jogi személy szeívezeti eqység neve:

dió "K" Alapítvány

Az egysze]úsíteít éVes beszámoló eredménykimutatása 2. /'dailk efu íórihíban)

Alaptevékenység Vállalkozási teVékeIyséq összesen

lálwév

Tájékoztató adatok

A Kozpont löhségvetesl
38 586 a3 49a 38 586 83 498

ebbó :

- nolmatíV támogatás

B, HelM önkormanv7ali
lolt§éÓVeie§i tamo'qátá5

ebbó:
normalíV támogatás

a q7 ELrrDpa Un]ó slrUItlrrális
" ln]a bD i er!e a l ohez 05
Á a.ba] r,,,ú]tolt lámoqalás

D A EUróoa] Unlo [o]§e._
\.ieS.bol Vaqy mas a]iamíol,
n.n]zeiközi szerVezeftól
sza.m ó lámogalás

E A személ\i ovede emado
meqhaiaJoz JlI reszenel, aZ
adózó lende kezése sz_"l nl fel,
haszná ásáró szóló 1996 éV]
CXXV ,!órvény alapján áfutalt
osszeg

430 616 ,a0 616

F, Kozszolgá tatási bevélel

G, Adományok 8 249 2 377 8 249

Az adatok könywzsgálaita ala vannat< támaszwÍ 
n'vvizsgálói záradék 

! lg"n | ] n",
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A kettős kónywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melltklet

2019. év

1. szervezet / Joqi személy szervezeti e9ysé9 azonosító adátai

údió "K" Alapítvány
1.2 székhely

EEEE: ||lfiffifil Település:

;;----------l Lepcsohe, l

1,1Jogi szémély szerveréti égység

répcsőház: f-__-l emelet: f l

!!!! ",ou'u",

nauszam F--_l
1.3 ügyszám:

1,4 Nyilváhtattási szám:

1.5 szerugzet / Jogi személy §zervezeti égység adószáma:

1,6 szeru_ezet / Jogi szemely s.rérvézeli égység
kepvlselo|enek neveI

I 
oEro E /EEi7 o1o1,14-1 /lilal,E
@_m-tó]-o-TóIflrroEl

EEEEEEEE_E_EE

2, Tárgyévben végzett alapcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

színhá2l a]korókozosséqér üUkodtet, ii]lan.tó iáls.óhelyer és állandó iálsuraor ian Ónn,
úszaruen nriikodik A rePerroár léfedi a (eljes ko.íál (gyé.ek. irjú&igi és iehón kíjzóDseo szanlar
elÖádasokal játszlk). ggyanakkor Defógad más 

'Ú9getlen 
tár§tllatokat ls, és projekralapón

)djk más fu9genén alkolókkal ls, Kiéll]ell íigye|Deí 
'oídít 

.u. esélyegyeilt'osjgre, a iratranyos
hn,o9alására. l!ú§igUgyl prograhok széleskor!] kialakitásiúa. az okrarási. szinhazi neveIési

s2invohalas eilálá§á.a, VaiaDrlnt a? elérhetó kulrUlálls p.oglarnok mégszeNezés&e-

3. Kózhasznú tevékenysé9ék bemutatása (tévék€nységenként)

3.1 Kirzhasznú levékenyséq megneVezésé| kulturális tevékenvséo. nevelés é§ okatás
3,2 Közhasznú téVékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: 2011 évi clxxxlx tv. 13§ (1) 7

3.3 Közhasznú tevékenység célcsopoÉja:

3.4 Kózhasznú tevékény§égből része§ülók létszáma:
3.5 Közhasznü tevékenyseg fdbb eredményei:

l}éD 4 saját és 1 b€fo§adotl bemúralónk vol1. 21elóadá§( !Ánon(nk repenoá.on, ejrbol lÉl
)kelöá.!á§, valanrlnr lolytanuk a 7, éve tá.tó kéPzömúvészeíi sorozarunkar az élethosszí9 Grto

legyét)en, Az évben 194 eseNény valósolt tneg.

Nyomtatva: 2020,09.03 21.05,28
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A kettős könylrritelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év
szeruezét / Joqj szémély szervezeti €gység nevé:

stúdió "K" Alapítvány

7, Közhasznú jogállás megállapílásához szükséges mutatók (Adatak ezel f.nnlban )

E ózó év (l) rálgyév (2)

B. Éve§ ósszes bevét€l 63 992 66 053

ebbő:

c. A személyiiövedelemadó meqhalalozofi ré§2enek &
ádóro lend€lkezése szerinti telhásználásárol srólo
1996, évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 430 616

D, Közszolgáltatási bevétel

E. Noímatív támogatás

F. Az Európai Unió §lrukturális alap|alból, llletve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátas

G. Korligált bevétel IB_(c+D+E+F)] 63 562 65 437

H. Össz€s ráfoídítás (kiadás) 56 078 62 191

l, Ebből személyi jellegű ráíordítás Lo 474 9 690

J, Közhasznú tevékenység ráíordításai 56 078 62 191

K, Adózott eledmény 7 9L4 3 862

L, Á s2e-!e2el mUnlálában kozremukódo lozeldekU onkénles
Ievekenvseoel véozó személveL §2ámá
la korelijeki onkóntes tévekáhv§éolol szdló
2oo5, ev Lx{xVlll, toruenynel. fueqJeleloen)

E l óíó l r ás e 1 l átotts ág mutatól

Ectv 32. § (1) a) [(Bl+B2),2 > 1aDa aoa, - Fü B !
Eclv. 32 § (4) b) [Kl+K2>=0] B !
Eclv. 32. § (4)c) [(l1+12 A!-A2)/(Hl+H2)>=o,25] ! x

Tál s ad al n j émog aíalts ág n utató i

Ectv. 32 § (5) a) t(cl+C2)/(Gl+G2) >=o,a2] ! x
Ecb/. 32 § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>-0,5] a !
Ectv. 32 § (5) c) íLl+L2y2>= 10 fő] ! a

Nyomtatva: 2020.09.03 21.05.28
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A kettős könylr,,itelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kózhasznúsági me|Iéklet

Támogatási proqlam elnevezése: A stúdió K színház 2019. évi működési támogatá§a

Támoqató megneVezése: EMMl

kózponti költséqVetés E
ónkormányzati kö]tségvetés E

!
más qazdálkodó !

Támogatás időtariama: 2019.március 1. _ 2020.íebruár 28.

Támogatás]összeg: 29 000 000

ebból a tárqyéVle ]utó összeg: 27 5a4 346

_ tárgyéVben íe]használt óssze9] 27 584 346

lárgyéVben íoiyósílott összeq 29 000 000

! vissza nem lélítendő E
Tárgyévben íelhasznáit össz€q részlelezéseio9címenkén1:

3 166 381

Do]ogi 24 4!7 965

2? 5a4 346

Támo9atás tárgyéVi f elhasználásának szövege§ bemutátása:

ráNogárá§l a 2019 évl

Az üzleti évben végzétt lóbb tevékenységek és programok bemutatása

4 sját és 1Detooadon benrutatorix vóii, zr ettlaoisr tartotttrnt< , ebböl nal gyeíekelóadás.
lolyran!k a 7, éVe tdú képzóntwészeti so.ozatunk€l a2 élérlro§§z.g tanó lanulá§ |e9yében. A ürgyevben
194 esen]ény valÓ§UlI nlég a sz'nhában

stúdió "K' Alapítvány

Nyolr atva: 2020.09.03 21.05,28
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A kettős kön}.\,-vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kózhasznúsági melléklet

Tárnogatási plogram elnevezése: A stúclió K színhá2 élóadásainak akadálymentesítése

Táínogató megneVezése: EMMl

központi költségVelés m
ónkorr.ányzati kóltségvetés !

!
!

Támogatás időiartama: 2019. január 1. - 2020. máius 31.

Támoqatásiósszeg 930 000

ebbóla tálqyéVíe jUtó ósszeq 0

_ (áígyéVben íelhasznált összeg: 0

tárgyéVben íolyósitott ósszeg] 930 000

! vissza nenr térítendó B
Tál9yévben íelhasznált ö§szég részletezése jogcímenként:

személyi

Dologi 0

0

Támogatlás tiárgyévi íelhasználá§ának szóvégés bemutátása:

K szinlráz a? AKKU _ Az Egye§üleate| (a lovárrbiakban AKKU
egy(!finrúkodésben akrivan klves2l a ré§zét a láiás és haliássénlll né2ók szánrára bizlosíron szíiházi

l§ranil)k megvalÓsíüisriban, A jarványugyi helyzea nrian a l€ruezerl né9y elóadásból egyel sike(lll nregvalósnan,.
esílés idópon!ál 2020, decenrbel 15 re lnódo§íloiák

A2 üzletiévbén végzettíőbb tevékenységek és programok bemutatása

4 saját és 1 betogndoti bemuhtónk vok. 21 elóadásl taíottunk .eperroáoD, ebból
íolyranuk a ?. éve tánó képzönrüvé§zeli sorozalunkal áz é'erhos§zig taJló tánulás J
194 esenény va]ósuk nég a s2ínhá2ban,

szeívezét / Jogi személy s?eruezetiegység

sttldió "K" Alapítvány

Nyohtalva: 2020,09,03 21,05.28
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A kettős könJ.witelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kózhasznúsági melléklet

szervezét / Jogi személy szervezeti eqység nevel

ió "K" Alapítvány

Támoqalási program elnevezései A stúdió l< színház elóadasai óvodákban

Támogató megneVezése] EMMl

központi költségvetés E
ónkorr.ányzati kóltségve(és !

!
!

Támogatás időtartama: 2otg.január 1-2020. máius 31, MÓDosíTVA: zo2o,DEcEMBER 15_re

Támogatásiósszeg 1700 000

ebbőla táígyéVíe jutó ósszeg: 0

_ tálgyéVben íelhasznált összeg: 0

lárgyéVben íolyósított os5zeg 1 700 000

! vissza nem iélítendó E
Tár9yévben íeIhasznált összeq lészleiezé§e joqcímenkéntI

személyi 0

Doloqi

0

Támogatiá§ tárgyévi félhasznáásánák szövéges bemutatása:

K szinház legkisebbekrek szóló elóádásájnak óvodákDa való eliuttalása, a kó2o§ségl szinhá?i élmóny
ek konÓl va'Ó ProPa9áá9 es a b.ibelóadás( kovetó jáékos lo9lalkozás leileszíó jellegének han9súlyozása,
színhlúi élménnyel egésZiíl ki az óvoda Pe.lagógia pro9ranrokat-

elöadás való§Ulr Deg a iárványúgyi helyzel kialaku!á§ri9,

Az üzleti évbén végzett lóbb tevékenységek é§ programok lremutatása

4 saját és 1 beíogadon bemulalónk Volt- 21 elóadás. tanoftUnk repenoárotr, ebböl hat
folFarruk a 7. éve tanó képzömüvészeri sorozarunkál az élethosszig tartó ranUlÁs
194 e§emény valósuk ne9 a szinhézban.

Nyomtatva| 2020,09.03 21,05.28
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A kettős könJ^vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kózhasznúsági melléklet

Támoqalás] prografir elneVezése: A stúdió K színhá2 gyerékelőadásai lx.kerületi óVodákban

Támogató megnevezése: lx. K€rüléti Önkormányzat

központi költségVeiés !
önkornrányzati kóliségvetés E

!
!

Támoqatás időtartama: 2019. szeptember 1_2020. ápriIis 15.

Támoqatás ósszeg: 400 000

- ebbő] a tárqyéVle jutó ósszeg: 0

- tárgyéVben felhasznált összegj 0

lárgyéVben íolyósított össZeg:

I v ssza nem térítendó
fr]

Tárgyévben íelhasznált öss2eg lészlétézése jogcímenkéntI

személyi

Do o!i o

0

Támogatás tiirgyéVi f élhsználásának szövéges bémutatiá§al

legkis€bbeknek szóló eIóadása.nkar. a a Kengurukólykór hél alkalonrmal ádluk eIó Á
óVodábfur 2020 baa.

Az üzleti évben végzett íőbb léVékenységek és programok bemutátása

4 salát és 1 belooadotr bemUtalónk voh, 21 elóadasr tartotruni repelroáron, -du6itá
folyafiük a 7. éve tanö képzömüvészeri solozatt nkal a éteriro§§zig taító tanUlás jegyében. A íárgyévl)en
194 esemény va]Ósul( nreg a szinházba,l,

szervezet / Jogi szémély szérvezeti egység neve:

stúdió "K" Alapítvány

Nyomtatva: 2020.09.03 21.05.28
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A kettős kön}.l,vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági meiléklet

2019. év

Táfr ogaiás proqíam elnevezései TAo kompenzáció

Támogató meqnevezése EMMl

kózpont költségVelés B
ónkoímán}zati költségverés !

!
!

Támogatás időial€ma: 2019. január 1. _ 2019. clecember 31.

Támoqatás ósszeg: 11 540 000

_ ebbó a tárgyéVrejLr(ó ósszeg: 11 540 000

tárqyéVben íelhaszná l ös§ze9 11 540 000

IárgyéVben to yósitott osszeg: 11 §r4o 000

Vsszatéíílendó ! v ssza nem térítendő E
Tárgyévben íelhasznált össz€g íés2letezésé jogcímen ként I

3 a19 283

7 72o 7a7

11540 000

Tárhogatá§ tárgyévi felhásználásának szöveges bemutatlása:

Az üzlétiévben végzettíőbb tevékenységek és programok bemulaiása
4 saját é§ 1beloqaíjori bemutalónk vok, 21elóadásl tarrottuirk

inr lolytanuk n 7. éve tánó képzönlúvészefi solozarunkal az élerhos§zi9 lártó tanUlás jegyéijen, A tárgyévben
s€n 194 esemény valósúlr nleg a színhii?ban.

szervezet / Jogi személy §zeívezeti égység neve;

stúdió 'K" Alapítvány

Nyomtatva: 2020.09.03 21.05.29

'q.§j§;§§§§;..n
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A kettőS könF"r/itelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kö-ihasznúságl meÍ'éklet PK-542

2019. év
szervezet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

stúdió "K" Alapítvány

Támogatás plogram elnevezése:

Témo9aló megneVezése Központi költ§égvetés

kó2pont köllségvetés B
önkormán}zati költségveiés !

n
!

Támogalás időiartama: 2019. január 1. - 2019, dec€mber 31.

Támogatás]ósszeg:

_ ebbóla tálgyéVle ]utó ó§sze9

tárgyéVben felhasznált összeg

tárgyéVben íolyó5ílon osszeq

! V ssza ner. térítendó

Tárgyévben íelhasznált össz€g rész|eterése jogcímenkéntl

Támo9atás tárqyévi lelhasználásának szóVégés bemutatása:
,anrosarasI a,,ot9 ;ri;;;i;d;;_
Gz,td|luk let álon l.vo eloadd\ol tovantlrar-za.a,a "i1,1 r,eiiiiroilill-etro

Az üzletiévbén végzett íóbb tevékénységek és programok bemutatása
t9 ben 4 sá]at és 1 betogadótl@ryüek€lóillAí
3::?:,,::*11,":,*,:::::j:_11l.,9,1]ll:=:tt solozatunkal az éled!oss;i9 ra;iá t*,iJi.gyoi,"u, e,a,qye;,-,2eseo 194 esenlény valósult req a színházball,

Nyomlatva: 2020.09.03 21.05.29

.,- h\"et$
6ry$f,J$"",11""É' ,43
\o[oá""j$§ot^'"

b

Kitöltő verzió|2.97.o Nyomtatvány velzió:1.2

616 269

616 269

616 269

616 269

szemé yi

Dóloq] 616 269

616 269


