
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsíte
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

A szeívez€tet nyilvántartó bírósáq meqnevezése:
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A kettős könwvitelt vezelő egyéb szerv€zea egyszerűsitett 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I n^_oo,

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság mégnevezéseI

01 FőVárosi Tö
ldószakterjedelme: esészéV x töledéké,! EEEE_EE_EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete idós2ak Vége

Válésza ki, hogya be§zámoló (és kózhdnúsági mélléklét) a alálrbiak kózül melyikre vonatkozik!

b. Jogi s2€mély szeruezeti egység (szárma2tatott jogi személy)
x!

dió "K" Alapítvány
szeruezet székhelyé:
lrányitó9ám 

!TEE]['

E, J 
LépcsőhéZ: rJ Emelet

Közterülelje lege' r; l

Joqi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy §zéNezeti egység székhelye:
,,"r,,o*a., !!!!

szewezet_/ Jogi személy szeruezeti egység
xepvlselo|enek néve:

Képviseló aláírása:

Nyilvántartásiszám:

szervézet / Jogi személy szeruezeti eqyséq adószáma:

m-EE-tór"l"mtrE

[o|ifo|ól/tr=|il.FIoTor,ET]/Er,f,I,1

EEEEEEEE-E-EE

Esztér, Gyarmati Katalin

f l Artó] t-l

EEEE-EE-EE

§t§li',
*fftln;},P,*'*

Kitóltó verzió:3,6.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021,06,16 23.0a.55



A kettős köny!.vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_oaz

2O2O. év
szervezet / Jogi szémély szeryezetiegység neve:

stúdió "K" Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 6daíok ezú f,.rihlbanJ

E ózó éV Elózó é! TárgyéV

ESZKózöK (AKTíVÁK)

A. Beíeketett eszközök 4 475 3 539

4 475 3 539

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 36 3a0 1a 964

11995 14 565

24 3a5 4 399

c. Aktív időbeli elhatárolások 9a6 2 375
ESZKÓZÓK OSSZESEN 4, a41 24 a7a

FoRRÁsoK (PAssZíVÁK)

D. sajáttőke 33 019 17 601
l, lnduló tőke,|egFett t6ke 10o 100

ll, Tőkeváltozás/eredmény 29 o57 32 919

lv- Értékelési tartalék

v. Táovévl eredménv alaDtevékenvsedböl
(lo:hasznu tevé|ényséqböl) - - 3 862 -15 41a

Vl, TálqyéVi e.edmény Vállalkozási tevékenységból

F. Kötelezettségek 4 376 1 5a7

l, Hátrasorolt kötelezettséqek

ll, Hosszú lejálatú kólelezettségek

lll, RöVid lejáíatú kötelezett§égek 4 376 1 5a7

G, PasszíV dóbeli elhatláJolások 5 690

4L a4L 24 a7a
Kilöltő verzió:3,6.0 Nyomtatviány Verzió:1,3 Nyomlawa: 2021,06,t6 23,08,55
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A kenős kön}ryviteh vezelŐ egyéb szervezel egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I px_oaz

2O20. év

szervezet 
' 
Jogi személy szervezeti egység neve:

stúdió "K" Alapítvány

Az egyszerűsített éVes beszámoló eíedménykimutatása 
lA.lá!ók czél lómúan l

Alaptevékenység Vá la kozás] tevékenység

1, Éi(ékesítés nettó árb€Vétele 19 538 9 643 19 538 9 643

2, Akiivá]t §ajár ieljesíünények

3, Eqyéb bevételek 46 494 42 460 46 494 42 460

ebbó ]

lagdíj

_ alapítótól kapott beíizetés

- támogatások 46 490 42 459 46 490 42 459

ebból:adományok 2 3L7 2 036 2 3L7 2 036

4. Pénzüoy műveelek
2L 20 2L 20

A Összes bevéte (1+-2+3+4) 66 053 52123 66 053 52 L23

€bból kozhasznú levékenvséq
66 053 52l23 66 053 52123

5. Anyagjellegű ráf ordítások 50 875 60 794 50 875 60 794

6 Szemé]yiie legú íáfordítások 9 690 5 o72 9 690 5 o7z

ebből] Vé7eló |is7tsé.Visélók
ultalásai

7 Éítékcsókkenési eírás 1435 14a9 1rl35 14a9
8, Egyéb láíordítások 165 65 165 65

9, Pénzüqyi műVeletek
Éfordításai 26 lz1 26 L2l

B. Összes íáíoídítás
(5+6+7+8+9) 62191 67 54l 62 191 67 54l

ebból: közhasznú tevékenvséo
íáíoídiiásai 62191 67 547 62 Lgl 67 54L

c. Adózás e Őtt eíedmény
(A B) 3 862 _15 41a 3 862 -15 4].8

10. Adóizetési köteLezetlség

D, TárqyéVieíedmény (c 10) 3 862 _15 41a 3 862

Kitöltő verzió:3.6.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021,06.16 23,08,55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsitett
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet pK_642

2020. év
szervezet / Jogi§zemély szervezeti egység neve:

stúdió "K" Alapítvány

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 2" A.]alók ezer íóriníban.]

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység

A Kozpont kötséoveiés
83 498 33 aa5 a3 498 33 885

nolmatíV támogatás

B, Helyi onkormányzati
koltsegVetési tamoqaias

elrbó ]

- noímatíV támogatás

c, AZ EUíóDai Unió shuknÉl6
a]aplalból, ílletve a kohézós
Alapból nyújtott tamogatas

D, A2 Eurooai Unio köllseo
vetéseból üaov más államíol.
nemzetközi szeNezetlől
származ ó tlámogaias

É, A személvi iövedelemadó
meohatinozótf íészének áz
adőzo rendelkezese szennti lel.
használásaról szóló 1996, éVi
cxxvl,töíVény alapján átutall
os§zeg

616 663 616 663

F, Kozszolgáltalási bevétel

G, Adományok 2 3!,7 2 036 z 3L7 2 036

Könyvvizsqálói záradék
Az adatok könywizsqálaftal alá Vannak tánrasztva ! 'n* fr ru".

Kilöltő verziól3,6.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyoíntatva: 2021.06.16 23,0a.55
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A kettós könyfir'iaelt vezető egyéb szervezel egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_a,,

2o2o. év

1. szetvézét / Jogi szémély szeruezeti egység azonosító a.latai

stúdió "K" Alapíwány
1,2 székhely

Frá,szám bz- l
1,1 Jogi személy szeNezeti

EEEE Teleeüés:

Lépcsóha: f l Emeret E;a l

tlr;aszam: f l Lépcsóhú: f l Emeá 

-I
t.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántariási szám:

1.5 szeryézet / Jogi személy szérvezéti e9ysé9 adószáma:

1.6 szeívezét / Jogi szemely 9érye?eti egység
kepvlselólenek n€v€:

bEEE /mlFfofof,Ef l íEl,].E
ffi-@- oIoIo|3|9l0|1

EEEEEEEE-E-EE
Götz Esáer, Gyarmati Katalin

2. Tárgyévben véqzétt atapcél szerinti és kózhasznú tevékenységek bemutatása
kózrEali te!ék€q/s€€ kóélren só<raó -lc szrrrbáz néyen §ilrrrráis, iiúsági,

9Í]úázi alk§tókózir§s€et múkóda€! áldldó jáígóh€tFt és álandó táísu|abl ti§L lárn,
moki'dik A .epatoár lérédi a í€1,6 ko.íál (g}€relc. iqú§áq, é5 rélnóír kózajBég gánáE

áóá.lás§t fi.iár§zig! ug!@d*o, berogad má§ tlg]g€{d ráH!álotar is, és po'eld a'apon
má§ liiggéden arkotóklol is. xifrélt figldhér fofi'ít aa €§é|!re9yd}lösé9.e, a hánlinyos

tárno§.iás&a, .{lisáqúgyi p.og.?mok cá§t<irli ki.l.kftásáia, a okiErási, gínházi Ev€l*§i
szrtlv§ratc dlárására, ydmint a elénret6 lorlBrráli§ ?rogranok m€g§zervaésére.

3. Közhasznú tevékenyséqek t!emutatása (tevékenysé9enként)

3.1 Kózh6znú tevékehység i]eghevezése: kuhurális tevékenvséo, nevélés és oktatás
3,2 Kózhasznú tévékenységhez kapc§olódó közíeladat. jogszabályhély: évi clxxxlx tv. 13§ (1) 7.

3.3 Közh6znú tevékehyséq célcsoponiaI

3.4 Közhdznú tevékenységből részesülők létszíma:
3.5 Közh62nú tevékenység íőbb eredményel:

/t 9j& béfr§t*ó|rk voll ]2 dódást .aíornrnk eltb6l hal gyérekétó.dás, egy
el6adós, nleirr: t ayirtttlk a 7- é* r.nó képzómüv6zen $@afirnkd & élethr§ig aaró

Kitölrl' verzió:3,6,0 Nyomtatviány verzió:1,3 Nyomtatva: 2021.06,16 23.08,55



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet €gyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et l po_oo,

2020. ért

szerv€zet / Jogiszemély szervezeti egység neve:

sttídió 'K" Alapítvány

7, Közhasznú iogáIlás megállapítá§áhozszükséges mulatók

Elóző éV (1) TárgyéV (2)

B. Eves összes b€vétel 66 053 52 Lz3
ebből:

c. A személyiiov€delemadó meohalározott reszének a2
adózó rendelke7ése szerint télhásrnálasaról szoló
1996, évi cxxvl. tőrvény alapján átutalt összeq 616 663

D, Köz§:olgá|tatási bevétel

E. Nolmatív ámogatás

F. A2 Európal Unió slrUkturális alaDlaibol. illelve
a Kohériós AIapból nyujtott lamoqátas

G. Korrigált bevétel [B_(c+D+E+F)] 65 /B? 51 460

H. Összes ráfordítás (kiadás) 62 191 67 54L

l. Ebből személyi iéIlegű ráíordítlás 9 690 5o72
J. Kózhas:nú tevékenység lálordíásai 62 191 67 54L
K. Adózott eredmény 3 862 _15 418

L. A srervezet munkáiábán közremuködó ko?éldekú dnkéntes
tevékenvséoet véozö s2emélvék száme
ía közdróekli onkántestevékénvséolól szóló
2005. évl LxxxVlll. torvenyn€k fueqlelelóen)

Er őf o r r as e l 1 áb tLs áo n u ta íó i

Ectv. 32 § (4) a) KBI+B2)/2 > 1a)o.)oa, Ft] B tr
Ectv. 32. § (4) b)[Kl+K2>=0] ! ts
Ectv. 32. § (4) c)[(l1+l2 Al A2)/(Hl+H2)>=a,25] tr B

T ár s adalmi ámaqabtts áq muktói

Ecfu 32. § (5) a) I(Cl+C2y(Gl+G2) >=0,a2] ! tr
Ectv 32 § (5) b) íJl+J2y(Hl+H2I>=a,5] a tr
Ectv. 32 § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] tr x

Kitöltő verzió:3,6,0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021,06,16 23.08.55
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A kettős kón}m/itelt vezető egyéb sz€rvezet €gysz€rűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2o2o. é\l

szervezet / Jogi személy szewezeti e9ysé9 neve.

stúdió "K" Alapítvány

Támogatási píóqlam é né!e2é5e: A stúdió K s?ínhá2 2019. évi múkódési tamogatása

Támo9ató megnevezésej

központi költséovetés B
önkoímányzaii költségvetés !

!
!

Támogatás időlarlama: 2020.március 1.-2021, Íebruár 2a.

26 000 000

ebből a tárgyéVíe jutó összeg: 25 s54 71"4

tálgyéVben íelhasznált összeg: 25 554 7!4

tárgyéVben ioiyósltott ósszeq: 26 000 000

! vissza nem télítendő B
Tárgyévben íelhasznált ósszeq részletezése jogcímenkéht:

2 L5z Lza

Dologi 23 4o2 5a6

z5 554 7L4

Támoqatás táíqyévi felhasználásának szöveqes bemutatása:

a 2t}2o. év' mlrkadés.e, a .€Pgtoá.m |evó €l6adá§ok továt §'áI9ásája és ni béínubrók lér.ehozásáE

Az üzleti évben véqzett íőbb t€vékenységék és proqramok bemutatása

val! l2 égy b€fogá{laí
Vdeirr. íoltnafuk i 7. évé raró l@zómEvégeri smzan n*al a áelr|r,§ig ttró tanu|ás j€gyéö€n, A

gyá.lt€], a perdémjás ndtr.etre va|6 iÉkirneiE! r'§effi 41 €§§ry ydló§rlr meg a 9:nhózban él6t €rr, u.|amir|t
.driÓtn k <F|ire eró|.dá§ainkái is, a szú.ke ga| t toaymssei megr€*inrheMi, és fotyMúel ve még nénáry

dóté§zíé§e az §n-|iné térbm. (A góény .'al4 a c§plgózsikÁ..6dáys$iesfteü vározar4-
.€y el6edá§! játszottunk .ir§c fRrrváokon A Yáros m'é*.zéle cisü koProdukoónkrró|

Kitöltő Verzió|3.6.0 Nyomtatvány velzió:1,3 Nyomratva: 2021,06,16 23,08,55
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A kettős könya/Yitelt vezető egyéb szerveze( e8yszerűsitett 
]

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et pK_642

2o2o- év
széruezet 

' 
Jogi személy szervezeti €qység n€ve:

stúdió "K" Alapítvány

Támogaiasi plogmrn elnevezése: A stúdió K szính,rz 2019. évi műkódési támogatása

íámogató megnevezése: EMMl

kózponti kóltséqVeiés 8
ónkormányzati kóltségveté5 !

!
!

Támogatás időtanama: 2019.március 1, _ 2o2o.február 28,

2s ooo ooo

ebbó a tálqyéVle ii]tó összeg: 1 415 654

tálgyéVben íelhasználi összeq: 1 415 654

_ tálgyéVben iolyósított összeg: 0

tl vissza nem térítendó m
T,irgyévben felhasznált összeg ré§zletezése jogcimenként:

személyi 43a 560

Do]ogi 977 o94

1415 654

Támogatás tárgyévi f elha§ználásának §zóVeges bemutatása:

Az üzleriévben végzett íőbb tevékénységék és programok bemutatása

4 sájár bemuíEónk wl! 12 €|öadá§r taí§rfunk r+í3áí§n. €óból háí s:r§e*d§adás, €gy béí§gadon
vdeint aol}d n k a 7. é!€ íiró léPzómúvészet soforarünk6i az élet rosszig t{tó tanu]& j€!Éa}€rl Á

n€y dóadá§ 
'árszotn 

nk rangos 
'€§zriválokon 

A \.áros ernlék€z€lp címo kop.odukcjónl&ól

a pard€niás h€l}z€üe riaró rekifiétlel ar§§aesen 41es€mény valósult meg a szÍnh.izban áöberr, vdamint
oFtare dö4r4g!nka: i§, a s.ú]ke galamb folyrnáb§oán m€gteldnthetó, €§ fol)aamaóan !2. s€ rálátry
elókégírésé & online lálr€n. (A ga'ráry dala, a csapké.óz§ka akadáynéntesír.rí vározata).

Kitöltó verziói3.6,0 Nyomtátvány verzió:1,3 Nyomtatvai 2021.06.16 23,0a.55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egysz€rűsiletí 
|

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et I px_o+z

2o2o. év
szervézét 

' 
Joqi személy szervezeti €qyséq neve:

ió "K" Alapítvány

Támogatasl program e nevezése: A stúdió K színhá,gyerekelóadásai lx.kerúleti óvodákban

Támogaió ínegnevezése: tx. Kerúléti Önkormányzat

központi kóliséqvetés !
önkormányzaii kóltségVetés B

!
!

Támogatá5 dőtartama: 2020,szeptemb€11,_2021. április 15,

a75 o00

, ebből a tárgyéVle juló összeq: a75 000

, tárgyéVben felhasznált összeg: a75 o00

_ tárqyéVben folyósíiott összeg: 0

E vissza neín télitendő B
Tárgyévben felhaszná|t ósszeq részletezése jogcímenként:

Dologi a75 000

a75 000

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása;

51Údió K színha ké9úl6 új a zd&l Ti}ór át l íít 1lxF1 hotd§ Fgo.ry
belúa való.'ár§-j.- k d€ménFs ieq]é.a|dd rérenc:táíos, óvodá§ok §zómára nár dkdommd,

Az üzleti évben végzett íóbb tevékenységek és programok bemutatása

4 §ájá bsírtürBónk wl., 12 el6.dása íarl§t§lnk r€peítoáí§n, €bbó| hát gyerekdí)dás| €gy beroganón
va|a:nrnt lo|!,larlúk a 7, éE ráió lépzómúlészm §ófo.afudql & áet |r)§ig BÓ ranu'á§ j€gy€t}en. A

á pándémiás rEtlze.te !dó Étdíltéllel irs§aeserr 41 esérnáty lÍalósult .neq a §zÍnházbáí, á6t}efi, yá|Bmint
on,lire etódásainiff is" a srúrke galamb íó!,mata§oan m€gnerd.t Etó, és fol]Emaibe ve még náány
elókészíré* a oElire.éíren. (A grórény dáúa, a c§pke.óz§ka akadárymgtA;Íeú Yáloz.ia).

négy d6ade !átgoln .k rangos 
'eszriváokon 

A várG elékPeté címú kop.odlrkciónlóól

Kitóliő Vézió:3.6.0 Nyomtatvány velzió|1,3 Nyomtatvai 2021.06,16 8.0a.55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
szeruezet / Jogiszemély szeruézétiegység neve:

dió "K" Alapítvány

Tá,nogatási plogram elnevezése: A stúdió K színház Peer Gynt cimú elóadásának műsoron taniisa

Támogató megnevezése: EMMl

központi kóltsógveiés B
ónkormány7ati kó]tségvelés !

!
!

Támogatás időtartama: 2020.június 1,202l.iúnius 30.

Támogatási összeg: 3 600 000

ebbó]a tárgyéV.e iutó összéq] 2 534 960

táígyéVben ielhasználi összeg: 2 534 960

tálgyéVben io]yósított ös9eg: 3 600 000

n vissza nem térítendó El
Tárgyévben íelha§znált ósszeq részletezése joqcímenként:

Dologi 2 534 960

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatá§a:

K szÍú& P§ Gynt €ímir nagFikQíü p.rdllk§'§litták müste iútág a gíírház eyag' helyzéráBz
háia|nris Yárdá§ alni áadonlénr nagy t bhá§ dé átír b€i]naina€t A páyázae§ É]gyaóeí, ,€y él6aíllist

eoknák fdújíó próbáil trnánszír@fuk

Az üzletiévben végzett íóbb tevékeny§égek és programok bemutatása

4 §iár b..tlúárónk wt! 12
Elarnarrt 

'o|,ffirk 
a 7. ér Bdó léPzómlhrészel' s{'!@an ókat & élet E§ig €ró lanulis jegyét}a|. A

a pxxlémiá§ helyzeré yJÓ aekifi.ttel ar§sze§err 41 e§gnáry való§ulí mcg a 9írúrázbe áót}s, vaiami.a
e aare dóadá§aink61 is, a §zürke girl*mt} fulymára§{ran megt rdtrírBr§ és íob,Emúan va még nétálBl
élótAzítése az oD lire érr}€n, (A g§rény dal., a q§ípi(€.6Ajka ákdáyn§e§íM Yár@ará),
§bd négy dóade 

'ár9olnlrk 
.arlgc f€§rnváokod Á város slé&P€t .ífiú toP.odu*dórr!óóa

Kitóltő vérzió:3.6.0 Nyomtatvány vezió:1,3 Nyomtatva: 2021,06,16 23,08,55



A k€ttős könJ,\,vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsitett
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet pK_642

2020. év
szérvézét / Jogi személy szeívezeti egy5é9 nevé:

Támogatási program e neve2ése: Társadalmilag érzékeny élőadások a stúdió K színhlázban

Támogató ínegnevezése: EMMl

központi költségvetés m
ónkormányzaii kóltségvetés !

!
!

Támoqatás idótetama: 2020 júniu§ 1._2021.június 30.

5 000 000

, ebből a tárqyévíe iutó összeg: 4 3a0 2a0

, iárgyéVben íelhasznál összeg: 4 3a0 2a0

_ tá.gyéVben íolyósított összeg: 5 000 000

n v ssza nem rérilendó |xl

Tárqyévben íelhasznált összég részletezése jogcímenként:

Dologi 4 3a0 2a0

4 3a0 2a0

Támogaiás tárgyévi félhasználásának szöv€ge§ b€mutatása:

Az üzleti évben Végzétt főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kszínház tá]§rat íoa!,rahi kívánia zi
al+.r, §zíd}&s3alanrj 6zkózt tdcl éuér.e.Mrilk .éz§in €l a társadal§$ kJr: Jáis, gizda§ág,,

és Pclirikái ü9Myájnd. rágaarb énelmPésé.e- Egy maq}e. szeó müEn€x.daP1á.iój4 €gy mag)á,
Ó, és esy kiilftrldi dköó r€íd€zéséb€| a 

'lmz€ddrzi 
iro.'nlm jde§ ké9visé|öjéid< njvc, es

m€qvdó§írág képeáe szlnházunk évdáL

4 §ajót \.o!r, u €lóadást Éftorírrk,€!€.E|ár§nl é!'b.i| hát g}€rdd6ádást €gy belogadom
6l inl 

'o|ylaíJk 
a 7. éW ta.ó lépzóm§rész€tj sú.ouafunl€t & étet |r)§lg tÁró lanulá.s j€$érr€n. A

i Pdxlá!|iás i€l}z€ne való :elíifietlel arssz€serr 41 e§€rhérly w|ósu|. Deg a 9íiházbán ó6bg\ vB'.Úlrina
.F|aN €ródl§rnkat isl s §zürke g*.rnn íobmírí:§oan meg[.rd.lrEló, és fol]rrnsrba. !a még .rÁÉny
elölészírése az on{ine rérb€n. (A gó.áry nala, a csiírker6z§l€ ar(adőym§t€síGrr v6roze}

d€y dóadásr ját9o$lnk .álgG 
'églrválokon 

A város BlékPel! .ímü kopíodrkciórróóa

stúdió "K' Alapítvány

Kitóltó Verzió:3.6.0 Nyomtaivány ve rzió:1.3 Nyomtátva: 2021,06,16 23.08,55
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A kettős könywitelt vezető eByéb szervezet egyszeűsitett 
I

éves beszámolója és közhasznúsági me|]éklet I pr.._oo,

2o2o^ é1I

szeruezet / Jogi §zeínély szeruezeti egyséq neve:

stúdió 'K" Alapítvány

Támoqatási próqrárn elneVezéSe: A stúdió K színház előadásainak akadálymentesírésé

Tlámogató megnevezése:

központi költségvetés B
ónkoflnáD,zaü költségvetés !

I
!

Támogatás időtaltama: 2020 június 1.-2021.június 30.

930 000

_ ebból a tálgyévle jutó összeg: 0

tálqyéVben felhasznát összeg: 0

- táqyéVben folyósított összeg: 930 000

n vlssza nem téíitendó lI
Tárgyévben íelh6znált összeg ré§zletezése joqcim€nként:

személyi

0

Támogatás tár9yévi f elhasználásának §zöVeqes bemutaiása:

c§anakou.i lótá. a n duáv, esrcnlo
9dlmébcn * Y-ik§,< és láósé.iilr€k számáía éló, 1rdós adej' ar{riorB.ácjóval adséít d§6írésoka! Eszrnk
6vá Így a láó é3,*rn |átó csládok, közii§égek al6.1aFt'nétküt, eqyim iro3á* élv€z.i a §zÍ.h&, kurúra

Emdlerr a lelr3t6§€ .rlvánc hirdeésái€l a iá.saíld]§i éfzékenyíésrr€& is eléget k vár nk r§$i. Á
hct}zeiie yrró t€rj eftel ká a*áúIáD/tne:61terr €afu{q L§z&nk létr9,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

\ela, t2 é'öádás. hft.rírí}!( .€P€ítoáíon, €t ból hsí gyerekd6ódás, €gy b€íogadotr
vdein íol]nún k a 7. éE taró léPrömihés.€t! sorozanrnkat & áett|r).vig tanó tinulis j€g}érrerl A

a Par.démi& hdyzerr. !.dó te*ríí€rrel aisszesen 41 €*fiény Yálósult m€8 a 9ííházb& áöbs, va]eint
on rire e|ó$4.9iíl(a iq a szarr<e q3!"mb folymai4se negtd<i her6, és rd)BnáÉ6. !M néq n€§ány
elókészlré§e az onli* é.n€L (A górény írdá, a GrPkeróz§ka akadáymenr;íÉri Yározará}.

n€§y élóadást jászotjlnk rar§G i§trálokoi Á wórc wlékq;E crmú kop.odúkdónlóót

Kitölló verzió|3,6,0 Nyomtatvány Verzió|1,3 Nyomtatva| 2021,06.16 8.0a.55
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A kettős kón}ryvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsitett 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I po_oo,

2020. év
szérvezet / Jogi személy szerv€zeti egység neve:

stúdió "K' Alapítvány

Támogaiási proglam elnevezése: zalán Tibor: 100+1 holdaspagony bábelőadás ősbemutatóia

Támogató megnevezése:

kózponti kij tséqvetés B
ónkormányzati költségVetés n

l
!

Támogatás időtaítama: 2020.márciUs 16,_2020.december 15.

2 000 000

- ebból a tágyéVle jutó ósszeg: 1100 000

- tálgyévben felhasznált ös9eq: 1100 000

tálgyévben f olyósított összeg: 2 000 000

n vissza nem Éritendő El
Tárqyóvbén lélhasznált óssze9 részletezése jogcímenként:

Do og 2 000 000

2 o00 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szóveges bemutatása:

Titx* 1oor1 1bld6paqony ósaremúÉójá]a z!20. gepIémber t2+f, kerúlr ! . Foda
.§aé.É€éú€u. A p.ót}erollramat m:i§rr§t}rr o}|iné pófficil h.Edrrdiírt m4d a ko.,trF>r§o,t l€lo|.fti§a Uíán

§€.nüanuk 9ínbázunkbar.

Az üzletiévben végzett íőbb lévékenyséqek és proqraínok bemulatlísa

4 9jáí b€m*áiónk wlq !2 eló].dás| a lorn'l]}k íep€ítoár§íl, eörrd hal gyerdcl6adá-s, egy befugadorr
Ydalnint f§|1,1 rk a 7. éB Bó t(sz§mlhészái so'e.n nkat a élet E§ig tflró lanulás j€gyét m. A

a parldán'á§ h€ltzerre v.ló t"ldite@| ai§§?e§eír 41 esém&ry va!ósulr m€9; 9lnházbe éóbg\ vdeint
elane dóadás..k i i9 a szti.ale galámb íolymáiasöai megteld.IrEl6, és íolyearrre ve még néiány
eró|é§zíré§e & onri@ rért}s. (A giiény dala, a c§i P&§§z§ kÁ.idáymsnesí€tr Yé.@áIa}

óégy elóadásr járgotBlnk fango§ i€§znváokon A v&os á|€(g.l! .ííí }.,p.odukc!ón!óóa

Kitóltő verzió:3,6.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva| 2021,06,16 23.08.55
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A kettős kónywitelt vezető egyéb szervezet e8,yszerűsitett 
I

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et I pr_oo,

202o- őv

szeruezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

stúdió 'K" Alapítvány

Támogatási ploglam ehevezés€: A stúdió l< színház elóarlási óvódákban

Tárnoqató me9nevezése: EMMl

központi költséqvetés E
ónkormányzaii költségvetés !

!
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2019. ianuár1-2020,május 31. Módosítva: 2ozo.december 15

1700 000

- ebből a tálqyéVre jutó ósszeq: 0

_ tálqyéVben felhasznált ös§zeq: 0

tárgyéVben f ólyósitotr ósszeg 1700 000

! Vissza n-"rn térítendő B
Tárgyévbeh felhasznált ósszeq részletezése jogcímenként:

személy

Doloqi 0

0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöv€ges bemutatása:

§lidió K
k*tól %jó Pro}agá:i§,a és a báldi'adést karlrgt§ .iáéxos loglálkozás í€il€sz:ö jela3gétt & báDqslilyozásl

gínházi élmá|nyd egégfi' ld e óvoda?edsgóg'a P]§q]an3kat-
elóadás va|ósull még a jáiáiyúg)a h.lyzeí kid.ro.ilá5ái9-

Az üzt€ti évben végzett fóbb tevékefiységek és programok bemutatása

4 9'áí bemuiaónk vol! 12 góaÉt wtarfut}k r€p€ítoáJor! ebbd nár gy€rd€l§rdág €gy b.rogaíorr
ydMin: frlt|6rur( a 7- é\€ Bó k4pzórn§#szeti so6zdlnl€1 z é|e bsszig tánó láll1lll§ j€gÉn. A

a pardániás h€l]z€trc va|Ó tddntálel ó§sze§ei 41 eflény yi|Ó6uli meg a szÍlházbaíl áób€rr, válaniÍtt
on 

'im 
€lódá$,n*§t js, a sznrkB gálarnb folymai.soai megie*inír€ló, és íalyamdbai y*n méq náiáoy

dókégíré* z 6 l'rr€ téíb*n. (A gó.ény dala, a c§ipkerózsika at€dáym€fi€§íteu \.árrzaia)-
Bégy el6adásr jár§z§tBrí ( .aí€os fesznvíokon A váíos emlék€z€r€ címü ka?rodUacaónkt ói

Kitöltó verzió:3,6.0 Nyomlatvánv verzió:1.3 Nyomtatva: 2021,06,16 23,08,55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szerv€zet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet J pra_oo,

2020. óv
szervezét / Jogi személy szeruezeti égység névé:

stúdió 'K" Alapíwány

Támogatlísi program €lnevezése: A snídió K színház gyerékelőadiásai lx, kérüléti óvodákban

Támogató megnevezése: lx Kerület Önko]ínányzat

közporti költségvetés !
ónkoínányza{ kóltségvetés m

!
!

Támogatás időtarlamai 2019. szeptémber 1-2020. április 25.

,l00 000

ebbőLa tárgyéVre jUtó összeq ,l00 00o

- tárgyéVben íelhasznájt összeg: 400 000

- tárgyéVben íolyósított összeg: 0

t] V]s5za nem téliténdő
lI1

Tárqyévben f elhasznált összeg részletezése joqcimenként:

Doloqi 400 000

400 000

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szóveqes bemutatísa:

legkis€)rr€a§:€k 9őó dóadágink í, a alk reflmal ádtrrk eló a
ó\rodá't}an zo2o,rra,

Az ozleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

4 saiár bsíflüáróík w|! a2 cló,.4qr tnfi.t§rul('€9é.toáfon, eblröl hál g},€rekdódás, egy b€logBdon
válanj.t íolyMrk a 7. éw t rró lé!,zóm§Yésaeti soíoaírnkal & áeltE§ig lBró tanulás i€gyéaren. A

'g}'évbéi 
a pr.démi& hel}zeté !dó aeldtrÉ{sl arsszeslrr 41 és€rnény vdÁ9l! meg a *IEházbú élöbg! lE|mifi

indftoürk on lirle €lóadásaintát is, a §zai.l(€ qaram! foltrmalee megnekinrhe!ö, és rolyMart}an vM még .éhány
óádásunk el5tészíté§e a o iM ré.ben. (A garény dála a cslpl@rózsil@ a|€dáyren esftstr yátozar4,

négy élóadá§r ,áEzoljrr* rar;qo§ Íeszrivao|(on r VárG m|ékP;Ge clmü loProduk§ó.tóó!

Kitólió Verzió:3,6,0 Nyomtatvány verzió:1,3 Nyomtalva: 2021,06.16 23,08,55
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A kettős könywitelt vezető eEvéb szerTezet esvszerűsített I

éves treszámolója és köirhasznúsági meiÍék]et I oo_*,
2020. év

/ Jogiszemély szerue2eii egyséq neve:

stúdió "K" Alapítvány

Támogatási prooram elnevezése:

Támoqató me9nevezése: Központi kö|tségvétés

központi költségvetés m
ónkormán}zati költségvetés !

!
!

Tárnoqatás idótartama. 2020.januáí 1. _ 2020. decémber 31.

663 279

- ebból a tálgyévíe iutó összegj 663 279
_ tálgyéVben felhasznált összeg: 663 279

, tálgyéVben folyósított ósszeq: 663 279

! vlssza nem táítendő E
Tárgyévben f ethasznált öss2eg ré§zletezése jo9cím€nként:

Do]ogi 663 279

663 279

Támogatás tárgyévi fethasználásának szöveges bemutatása:
§t a i{2& éri mitl6*§.q a r.*éíúffi r€ró

Az üzletiéVben végzett íóbb tevékenyséqek és programok bemutatása
4 s.!rát b€mlÉrónk vol! 12d
\idinlnr,l.,l}|l,ífu& á 7. éw wt *ap.omrvcoai ioroz"t 

^iar 
az ar.{'&r! Úo t 

"iri&;ery+ten. em a pártd§niás h€.lz€ríe !dó létinten€{ ósszés*.r 4a é*nály ydógr. m€g-a §zínt}ázb al6Ús, valamimorFllm dóadásnlíál ls! _.szUrk€ qdarnb noa]m|atasa^ ,nigr"ki"ú*ró, as íoty*áitlal v& még.!áüiny
,9_o,9"jlf€_- :.,!l,T ,érb€n. (A gd,ény dd4 a GjP&*ózsika akdáFe*rteitcrr raloza}yrll* e orHlÉ lérn€n. (A górény dd6! a c§p,kEÓz§ka akdáym€f,tBlErt V&bzarat

négy elöádást jálgoiBlnk relgos twttválokon A vá.c mlét€eE cimu kopr"ourc,o'"toor

Kitóltő verrió:3.6.0 Nyomtatvány verzió |1,3 Nyomiatvai 2021.06,16 23.0a.55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervez€t egyszerűsít€tt
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet pK_642

2020. év
s:éívézét / Jogi személy szeívezeti egység néve:

stúdió 'K" Alapítvány

Támogatási píogram ehevezése: A stúdió K színház előadásainak akadálymentesítése

TÁmoqató me9nevezése:

központi költséqvetés B
önkományzaü kó]iségvetés !

!
I

Támoqatás idótartama: 2019.január 1. - 2020. máius 31.

930 0o0

ebbö a táíqyéVre iutó összeq] 0

- tálgyéVben felhasznált összeg: 0

_ tálgyéVben folyósitott összeg: o

E vissza nem téítendő B
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Dológi 0

0

Támogatás tárgyévi íelh6ználásának szóVeges bemutatása:

a< szlnh:lz az AKxu - & AHáFsre§ Eqyesúlelrd {a loábbiakban AKKU
.gyiillnúkirdé$en aldvan ldv€i a ré§zét a látás, és hdlás§érnit nézók számáa biz!.síroír glnházi

xm€$rdfuésea. A já.9ányüg' hdP€tmimate éz.ttnésyelórr§aa egyel sikéírú,t m€g!,alósiEni.
iaQó rrá 2o2o. dMbe. 15-re m5dGílolák

Az ú2leti évben végzett fóbb tevékenységek és proqramok bemutatása

4 saját bemuÉónk vol! 12 dóadásI Ertorrürtk .€pgtoibon, ebból hál $rc.dc|óádás, €gy beíoqa.lorr
valáínina fol}úaín ( á 7. év€ r&ó képzóm§\ész€li s§fozárnkar & €ertlr)§ig t .ló t it ás jé9Éneu, A

a paid§n'ás lrsl)z€tre vdó leadftcí!.a iiss?es€{r 41 €s€oény való§r. m.9 a §zírlMzbai áób€n, V§aminr
on liB elÓ&á§ainlíál is, a szii],e gdam§ fdymátsi,e megld<iniheró, és follBnáinei !a m€! néi.ány
€lökészlré* , ón-lane é.ba|. (A girény dálá, a c§pkerózsilÁ a]€dáymen esíneü yározará)_
qbe Eégy dóadá§l jálszornjr* rd§a í6arvdor(on A vá.c slékE€E c{m§ loprodlk jórúóól

Kitölló vérziÓ|3.6,0 Nyofi tatvány verziói1,3 Nyomtawa: 2021.06.16 8.0a.55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezel egyszerűsíten 
I

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et l px_o+z

2o2o- év
sz€ívezet / Joqiszemély sz€rvez€ti eqyséq neve:

stúdió "K' Alapítvány

Támogatási ploglam elnevezése: Amikor és halott voltam előadás

Támogaló megneVe2éSe:

közponii költséqvetés E
ónkormányzati költségvetés !

!
!

Támogatás idfianama: 20 20, oL.o1- zo2o, 72.3L

2 o00 000

ebbó]a tálqyéVre iL]tó összeg. 2 000 000

tálgyéVben íelhasznált összeg: 2 000 o00

_ tálgyéVben iolyósított összeg: 2 000 000

! v]5sza nem tér't--n{] ij E
Tárgyévben f elhasznált összeg részletezése joqcímenkéht:

Dologi 2 o00 000

2 000 00o

Támogatás tárqyévi felhasználásának szöveges bemutat]ása|

hálorr volaim dó.dás Lg úr,.,§a

Az üzleti évben végzett íőbb tévékenységék és Programok bemutatása

4 saját bemudnk !.§|! lz
lralmint folt Mlrk a ?_ é\,€ Bó lépzórnat é§zeri s@!ntnb1a é€r'|o§ig iaró tanulás jegyÉöen. A

a pánjémiás lE|yz€i]e való ddntgt!él ó.ssze§e. 41 eg!éfy yáló§rr meg a gluházban á6b6, vElMint
on li* €l6d&ría6t 

's, 
a szúr}€ q,dámb folyhalasoai megrd<irxhe.ó, és tolyamúai ve még fr$áty

dökéglté* z eli'le térb€n. {A górény dBlB, a GiptcózsikÁ .}dáys€nresítetí gár@aía)-
flégy d6adás,r járszoflunk rángc f€liváo|on A y&c maé*2€re clo§ loprcdla@aór!óti]

Kitóltő verzió:3.6,0 Nyoíntatvány VerziÓ:1,3 tlyomlatva: 2021,06,16 23,08,55
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Nyilvániarlásiszáma

Stúdió "K" Alapítvány a szeívezet megnevezése

1092 Budapest, Ráday utca 32, fszt, a szervezet címe

2020

Egyszerús ített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet
Könwvizsgálettal nem aláámasztott,

l, Áftalános íész
ll, specifiku§ rész

1, melléklet - Befekietett e§zköz lüköl
2, melléklet - Készletek le|táía
3, melléklet _ KöVetelések leltára
4, melléklet - Éítékpapír leltár
5, melléklet - Pénzeszköz leltár
6. melléklet - saját tóke alakulása
7. mélléklet - Kötelezettségek leltára
8- mealéklet - ldőbeli elhatárolások leltára
9- mel|éklet _ Átlagos állományi lászám alakulása
10. melléklei _ Közhaszn úsági tevékenység bemutatása

' Síúdió ,,K'' Alapítvány
1092 Budapesl, Ráday u, 32.
Ádószám: 18049464"2.43
Banki í6200106-11615787

Kelezés: Budapest 2021 május 31



l. Általános rész

í, A civil szervézet bemutatása

NeVe: stúdió "K" Alapítvány
közhasznúsáqifokozat közhasznú

székhelve. í092 Budápe6l, Rádáy utca 32. ftzt
TeleDhelVei:

ilvilvántartásiszáma 01_0í_000390í
Adószámai 1ao49464-2-43
slelisztikaiszámiel: 18049,164_9499,569-01

AlaDitá§ idóDonüa: 1993,04,08

KóDviseló Göt Eszler, Gyaímati Katalin

Könweló: Boronyák Ágnes Niron Kft
PM reg.szám: 154007

cél szerlnti tévékenvséqek leírása

A színház és Videó§ kuiato- és alkotóközösség tevékenységének támogáása.

/-\ 2
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Asámvlel loe-]nyh€nógziletalapeÉkédékelés éóiBsokalapjanaakjbtlkkaua
El]3jlásánák módsÉÉ t e5ábÉ

Asáfrv|djpoilkánkabesámoásLbi€€zenséqel aÉó§Éo}on! péízügi es ]d€delmj hs ,u ló
he}€!eÓléóéÁlorenyalap]án3megbiáátjésuóso§srépeladóífomációsóqállalasté5ázenbino§itóáape€kÉl
3 koD}reÉlés sonjn séreziJnkío yam3io§án s*n e Ót lalolla

,la!glá!_ü&&

20]] evcLXxVioMjnyeqFsúési]ooó a kóáa§-ú ]ogáljásm €an acV sDreÉiekmúkod
§aMzetek bióságinyr v]nbfus3m és azez ö*D'Uggd e]áÉ§ szbá pkió

a79l20r6ürr 23 )Kom Ef,deLeia sámvle tófuéiysen eq}ebSErezlekb

350/20rr(xr30)Komanyeideel acv séÉÉlékgázdá|kod3sa u adomanyryúriés eS a kóáas,

A cVlsÉMet á sámlile ilóMnyben Bbmni é§]irb séM€{ék lónF*Élés;ó Sú o komán\Éndeeibei
meqhalám-í 3abálpka apján kesrt€te e|a beszmo]ó]ál
Eg}séíúsneí éÉs be§ámó ó am séreÉIek kónFeÉléséól 5ó ó kományÉide eI4l§
és 5 sz me élielének

ÁzeEdmenfkmül2lásá oss*óbé9e]ááSsalkeszi]t fomá]3ak mán}reideet5§z ne élete§€i.l
saÉÉli]nk € a kóásl ieékénréo€t nem folrla1

Átléés máS fomá]ú beszno óE.saka lóÉni lralaEdéklülepes. €9y egy-]b rogszbá yr e óiiis mLan €helséqes

Azúnét év meqeq}€rka napiái éWl
Améieqfod!|ónao á:

A meieqkjszilés idópont a:

A. v sDreéla iÉze ésébeu a hasJa alaban alüaldonábai é!a
mÚ€ eiekijr a kellÓs kdnpE-tes ke€leben bLáosila hooyazeszró

los3n ádEndsÉóen átlek heióen ked] renekbemuiálásE

lsÉÉÉt e ekton kus úionbliesii

Aúá árbá§ lo yiatasánakelw á

bnonosságe€ a.oss-men;se€:ázóElossá§ gFdiédékeése€ az dóbei
gességeafomá€ a 

'óGéO-hasán 
dssewtésé.ek

A bésámo obán m nden iele VmegfeieLö adalr€

A be§ámóló n}t É:
GólczEsáer

A kózátéfi adalok kónyBiágá álial n ncsenek a áiámásnE

ll. A, é.zr&funál fu hrá..knál .lkálÉ-d ÁÉL.lé.. élálá.ót



] A:észkjzdkédékÉ]ése
3) A bekefu és édék

azesfuDkMjle ekoí a lénlleoes b
nem penÓ€ belélkenl€ Ó át€teekola éles]tl okEtban
sa]aleóa ilasbra köel en kóceoe(
lé es ne kú áejlelko.a p a. édék

n lóbbelkentle ete§róbke§etében a pac édek
3: éderoao]fu kdves !ánoála

b] Aze/,elósOkkenes e ijs modsE€
a leÉaltéc§ eiisesámoasá s aláayr észlóbk áll új ás édéb
aR€ ás iáp]álóleqFdie9
aTáBasáq a ksédéki] 1200 000 Fl) egFd besEfts.elda

h3 3, es?ió,nk kdíW§riiliédeke bdos3n (kel mei3qro,nU ónapon fennalloai)eS re e oSen
(kesjelelne 25 

'ml 
meqha ado é láé§ kóÉle ésekné| pedig azaóe€ls 2ilÉa)magasabb m av^9áiesáoz

d) A ú llás és devas esiú-kes kole eénségek éíékelése
á vjsám (É uiátes deMái a lény álonáni]á Énni

nésekoíaa Ll.]E koópánoLtzmon kelle szmo n

akUlod pénedék€sóókoÉle]ésekeskole*dsegeká ománlna v.]ie e az i,f,lB koépáfolyama a ap]atriodei|k
amedegfu,nuónáp]áine§éÉÉUlaésdeüZkesneb(kówlees€(belekeietpénPszróókédéieapiDkes
koie eZnseqek ádéblésé az 

^rNB 
ábr a mei39íoduó napjaE meq

e) Az elózó elhezl€pesi a lá€y |ddsákbán az éneke es elraÉsok

ATasasag n€ma|b naz a @ós é/ére esen lofrenó enek e a p

aihu tarbzó inidrfi aciók

Esenny€ es úieléssze Éam nl V ssauilthaló ÉszÉiilt sÉre-lr

A Tá6áSá9nak njics o y:n kot€ieéll§éoe amey5éEllU fubmde]Ú ésáoqiógga €gyMsonó

A sámvle1 póllikban meqhaiáDónk€le es náo}3á9ú és eldfod

A sámviel políb á ap]ái ]e]eilosiekm nósú
A besámo|o eqeséE bi3ló:ó.i a msi39fóoss2q á ap]án
A fiéi€§ben]eenldsn€km iós! oléle ek
Éiéglélélerlbemutatása az 5 sánúme ék]elbea

A2eEdménwnltatásbán]ele dsnekmnósuóléleek
AzeEdményioíiitálisbán jele dsnekmnó§úróÉle abesáhoás
E€dménr{imúiás lébreinek bémulalas3 a lD sánú mé|éllebén laá]haio



lV. rajékózl,ió ádat k

Azslál§áláanofranyiébám

A €éló is*éqüsé dbek á iáBy élben adofi. ö e9 Bgykd csón nem €,

AsÉre-iné|íeUgy€ d b zotság múkódi( a íe ú$€ ó biúllsao (FB)bqjaL nem kápna[diraáí

Afe ú$€ló biatsáq n6\éb€n \állállgáÉncia n ncs
A fe úgyeló bianság iag]á neÉbénvrllalloaÉnca

c6zaekró!áháqyásÉacvényérn€mÓsá]aÍe:

bon}obii]gyrd€ameyen}€ge
a sókáso3 pac]le Iéleekk Dn€lÓ§u lóe9

A s:€reÉlie| i nós kapcso]tvil e€silet koÉleLéSe és kóle eDllsége

besámoLó lLei€ a lá6ásáq gazd npon!ából je eiloséoqe b]ma
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Kiegészító melléklét _ 2o2o stúdió "K" Alapítvány

Fókönyvi
hivatkozás A tétel megnevezése Erték

21
22

24
25
26
27
28
29

ANYAGoK crerm lési anyagok)
ANYAGOK, FOGYOESZKÖZÖK
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKÉK
NöVENDÉK-, H|Zo- És EGYÉB ÁLLAToK
KÉszT ER [,1ÉKEK
KEREsKEDELlMl ÁRUK
KÖZVET|TETT SZOLGÁLTATÁSOK
BETÉTDlJAS GÖNGYÖLEGEK
{!:§ZLETEKRE ADoTT ELöLELEGEK

_Ft
_Ft

_Ft

0 eFt

]KészIer,e]k

)Köwe r,e{és,ek l[elL rálrar

]Pó]rnz,esz]közó]k llelLr_árr

2,mel|éklet

3,melléklet

4,melléklet

|-oKonyvi
hivatkozás A tétel megnevezése Erlék

31

34
35
36
4

KOVETELESEK ARUSZALL|TASBOL ES SZOLG,
KÖVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOáSSAL SZEMBEN
KóVETELÉSEK EGYÉB REszEsEDÉsl VlsZ, VÁLLALK. szE[rBEN
VÁLTOKÖVETELÉSEK
ADoTT ELöLEGEK, JEGYZETT DE BE NElM Flz. TÓKE
EGYÉB KÖVETELÉSEK
KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK

2 330 826 Fl

Ft
15 000 Ft

9 67] 894 Fl
2 541 000 Ft

14 564 720 Fl
14 565 eFt

Fokonyvi
hivatkozás A tétel megnevezése Érték

37
Ebből:

ERTEKPAPiROK
Részesedés kapcsolt Vallalkozásban
saiát részvények, saiái üzletrészek

_Fl
_Ft

_Ft
0 éFt

7, oJdal

5,melléklet



Kiegészitó melléklet - stúdió "K" Alapítvány

Fókönyvi
hivatkozás A tétel megnevezésé E.lék

3a PENzEszKöZÖK
_ Ebbó: I Pénztalak

4 399 345 Ft
168 425 Ft

4 399 345 Ft
4 399 éFt

6,melléklet
Sajár rtőke a{alkurllása

Tőkeelem Nyilás Nővekedés csőkíerés Atkönwelés Zálás
lnduló / Jeqyzelt tóke 100 100
tolevallozás /Eredmii[ 29 057 3 862 32 919
Lekötoii taria lék
Ertékelési tarta lék
TárgyéVi eledmény
álapteVékenység 3 862 154T8 3 862 - 15 418

l argyéVi eredm ény
válIalkozá§i tevékenvséq

7,melléklet
C,élltartaltó]ko]k

Fökonyvi
hivatkozás A tétel mégnevezése Erték

421 céhartalék a valható kótelezettséa-kre
422 céJtártalék a jövóbeni könsegekíe
424 Áíolyamv€sáesfu alapján képzet!éltartalék
429 Eqvéb éltadálek

,Ft
Fl

0

_Ft

Főkönyvi
hivatkozá§ A tétel meqnevezése EÉék

431
432
433

Hátrasorolt kotelezettségffi
Hátrasoroll kötelezettségek egyéb rész, Vi,_bán léVó Válla]kozá§saJszemben
t|é!9§9l9!!&!1q!94ettséqek eqvéb oqzdálkodóVal szemben

-Ft
,Ft
_Ft
_Ft

0 eFt

]Hlosszúr Iejáratú ]kő, tell,ezet tsé!",e]k

o-g
8. oldal



Kiegé§zító melléklet - stúdió "K" Alapitvány

hivatkozás

44 HOSSZÚ LEJARATU KÓTELEZETSEGEK
Tartós kötelezettségek kapcsolt vallak, szemben
Tartós köt, eqvéb rész,visz, léVó Vállalk, szemben

Fi
Fl
Ft

0

_Ft
eFt

hivatkozás A tétel megnevezése
Erték

3
45

46
41

KOVETELESEK KÖZUL ATSOROLT TETELEK
RöV|D LEJÁRATU KöTELEZETTSÉGEK l.

szállítók
Rövid lejálaú kót hitelek, kó]csónók
Röv, lej. kö! egyéb €sz,üszonyban lévó szenézeüél §zembén

EGYÉB RöV|D LEJÁRATU KöTELEZETTSÉGEK ll.
EGYÉB RöV|D LEJÁRATU KöTELEZÉíTSÉG lll,

] 186 919 Ft
l 086 919 Ft

100 000 Ft
_Ft
_Ft

399 700 Ft
í 586 6,19 Ft
í 587 eFt

]Rőw[,dl l|,:]]álr;l,t,úr lköt,ell,ez,e,trlség,,elk

.\]kt[w ndlőha[i, ölL]lrLarrárr,o,[íLso]k

lpiLs§ív lt,]lőhelli],el lharri rolláso]k

álll|o r,nánr

8,melléklet

9,melléklet

Fokónyvl
hivatkozás A tétel megnevezése

Erték

391
392
393
399

Bevéieiek akiiv időbeli elhaiaíolása
Költségek,ráfordíta§ok aktíV idóbeli elhatárolása
Halasztott ráío.dítások
A köV,-ielleoü aktíV időb. elhat. értékvesztése

2 375 000 Fi
_Fi
_Ft
-Ft

2 375 000 Ft
2375 eFt

Fókönyvi
hivatkozás A tótol msgnevezése Erték

4a1
4a2
483

Bevételek passzíV idóbeIi elhatarolása
Költségek, ráfordilások passzív idóbeli elh,
Halasztott bevételek

5 690 046 Ft

5 690 046 Ft
5 690 eFt

fő

Atlagos állományi
léEzám Nyiés csökkenés urás

9, oldal

("(=

1 1



szöYeges órték léso

lL Tánogafások

III. cél szeritrti

^ 
Szcnczcl lagjaia szefvezet lc!óken]ségében vlló lészvóicló1 dija2áS1 ncn] kéllck

Közhasznú tevéLen) \ég. solán 0 e ft. !á]lLa]kólti\i he!ér.l,
0 e li. Yál]alko7á5i t iadás. 52, l2.] c 11, közbdznú b.iétcl, ó7._\1] c l:t, kó7ha57nt]
kiedals kerü]t els/ámo]íYa. irel}biil ]'akldoar _l5 .l]8 i I't, ugyon!ált()/lis únGnL

A s7ede7et a nérleglüdui(]ilpor 24,878.1 t. |szkiizlrl lendelk e/etl me|} bó l

4,]99. Ft pénles^ó/ v.h,

,\ szcr!ez.tanrallcgfoldulónapon 1,587.Fl, Kölcl.z.ísógci tanoiin} jhár,

A kjddá$k ö$zctútclc ós nat)§j3! j8cn mcgi'onloh, é§Zcű. !z e]ólij élhcl ]ray)nlodn
iölck.dl.k a lalarókóságía ós a LöLtségek i]ír jnra]i/álá\ára.

A le!éLenyslg ü alapslabál}han ]el'ektetett cé]oknlk Deglel€lii€n lintén' és
eledmón) csnck ónók.lh.ló,

l\'o/pottj koltscgyctcsl szcrvlo 24 340
2
3

Elkülónítctt álImi pélzalaptól 4 600
HeI)i önkományzal éS SzeB,.i l ]75

4 TAo nóiló dmogái]i
5
6 ilíijldi támogatás

2 0.]67
8 ryéni tíllálkoók-i
9 gi szeméIyiiégú gazda§Ei társa_ráglóI
lU gi szemah isé8e] nem lendeLLe7ó s/elve/€Lbl
l]
l2

'hasa.Léni6e 
mmott *rw*mr

l3 SZJA
42 459

rV. Ttgdij



f.lhasználásánák

vt. I&potf jüttaások

f.lhasnálásáItk

@gÉti ó§d rfold]tás)

Tisztségviselóknek
,,yujtott jltíatások

BUdapest 20]l móusjl (,aa 
=*|,-a §zeíeel vezetöie (képvú€Ióje)

',.g§*iffii$§}íi"i,ií
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