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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló fıbb adatai az alábbiak:

Számviteli beszámoló adatai

Beszámoló sor (1000HUF) Tárgyév

Mérleg adatai -
A.  Befektetett eszközök 213
I.  Immateriális javak  
II. Tárgyi eszközök 213
III.Befektetett pénzügyi eszközök  
B.  Forgóeszközök 3 490
I.  Készletek  
II. Követelések  
III.Értékpapírok  
IV. Pénzeszközök 3 490
C.  Aktív idıbeli elhatárolások  
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 703
D.  Saját tıke 3 483
I.  Jegyzett tıke 100
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-)

III.T ıketartalék 622
IV. Eredménytartalék 2761
V.  Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék  
E.  Céltartalékok  
F.  Kötelezettségek 220
I.  Hátrasorolt kötelezettségek  
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek  
III.Rövid lejáratú kötelezettségek 220
G.  Passzív idıbeli elhatárolások  
FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 703

Közhasznú eredménykimutatás adatai -
Összes közhasznú tevékenység bevétele 13 386
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 101
- alapítótól  
- központi költségvetésbıl 101
- helyi önkormányzattól  
- egyéb  
Pályázati úton elnyert támogatás 7 671
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Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 5 575
Tagdíjból származó bevétel  
Egyéb bevétel 39
Vállalkozási tevékenység bevétele  
Összes bevétel (A+B) 13 386
Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 625
Anyagjellegő ráfordításai 6 995
Személyi jellegő ráfordítások 3 450
Értékcsökkenési leírás 180
Egyéb ráfordítások  
Pénzügyi mőveletek ráfordításai  
Rendkívüli ráfordítások  
Vállalkozási tevékenység ráfordításai  
Anyagjellegő ráfordítások  
Személyi jellegő ráfordítások  
Értékcsökkenési leírás  
Egyéb ráfordítások  
Pénzügyi mőveletek ráfordításai  
Rendkívüli ráfordítások  
Összes ráfordítás 10 625
Adózás elıtti vállalkozási eredmény  
Adófizetési kötelezettség  
Tárgyévi vállalkozási eredmény  
Tárgyévi közhasznú eredmény 2 761

Tájékoztató adatok -
Személyi jellegő ráfordítások 3 450
Bérköltség 2 685
bérköltségbıl: megbízási díjak  
bérköltségbıl: tiszteletdíjak  
Személyi jellegő egyéb kifizetések 765
Bérjárulékok  
A szervezet által nyújtott támogatások  

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetıség

A szervezet elérhetısége: 1012. Budapest, Lovas út 32.
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2.2. Azonosító adatok

A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Hálózat a Színházért Alapítvány besorolása, a regisztrációt
végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: 

Hálózat a Színházért Alapítvány

1012. Budapest, Lovas út 32.

adószám:18113066-1-41

Bejegyezte: Fıvárosi Bíróság.

határozatszám: 7.Pk.61.323/2003/3.

sorszám:9136.

2.3. Tevékenység általában

A Hálózat a Színházért Alapítvány 2003 évben jött létre.

Az  alakulás  közvetett  célja,  a  szervezet  fıbb  tevékenységei  az  alábbiak:  a  magyar  színházi  élet,
mővészet és kultúra megörzéséhez, ápolásához, fejlesztéséhez való hozzájárulás.

A  közvetett  célt  közvetlen  célok  szolgálják,  amelyek  a  jelen  alapítvány  célkitőzése  alapján  a
következık:

1./a magyar színházi életben kiemelkedı szerepet játszó személyek és intézmények tevékenységének az
internet  segítségével  történı  elısegítése  és  bemutatása,  valamint  az  ehhez  szükséges eszközök  és
hozzáférési lehetıségek megteremtése.

2./minden olyan törekvés támogatása, amely a modern kommunikációs eszközök használatát segíti elı

a mővészetek, ezen belül elsısorban az elıadómővészet körében.

3./olyan  hálózati,  vizuális  alkotások,  szinházi  elıadások  létrehozása  és/vagy  támogatása,  amelyek
kapcsolatot teremtenek a hagyományos és a modern eszközöket használó mővészeti irányzatok között.

4./a Magyar Színházi Portál elnevezéső internetes weboldal mőködéséhez szükséges anyagi feltételek
pályázati és egyéb forrásokból való megteremtése.

5./a színházi  alkotók és egyéb mővészek képzése az internet és a mobil  kommunikációs eszközök,
vizuális média eszközeinek használatára.

6./releváns  színházi  vagy  egyéb kultúrális  értéket  képviselı  győjtemények,  hagyatékok,  elıadások,
mővészi alkotások digitalizálása, rögzítése, archiválása és megırzése az utókor számára.

7./olyan  kutatások,  jövıképek,  szoftver  és/vagy  hardver  fejlesztések,  tervek,  stratégiák  elkészítése,
amelyek  a  mővészek  körében  elısegítik  a  kommunikációs  eszközök  és  az  internet  használatának
terjedését.
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8./olyan virtuális közösségek, illetve hálózatok megteremtése és/vagy mőködésük támogatása, amelyek
mővészeti közösségeket, esetenként szakmákat vagy szakterületeket fognak össze.

9./mővészeteket, mővészi irányzatokat feldolgozó adatbázisok létrehozása és/vagy mőködtetése, esetleg
mőködésének támogatása.

Az  Alapítvány  távlati  célja  a  magyar  színházi  kúltúrához  kapcsolódó  kiemelkedı  kultúrális
teljesítmények és életmővek minél szélesebb körben való bemutatása, ismertté tétele, valamint ezeknek
a teljesítményeknek közérthetı formában történı továbbítása és népszerősítése a társadalom felé.

Az Alapítvány hosszú távú céljai  közé tartozik továbbá a megteremtett  alternatívák,  szolgáltatások
igénybevételének a felhasználók számára történı lehetıség szerinti ingyenessé tétele.

Az  Alapítvány  hosszú  távú  célja  az  is,  hogy  a  kiemelkedı  teljesítményeket  és  életmőveket
megismertesse a társadalom tagjaival, illetıleg a fentiekben kifejtett rendszerének mőködtetésével egy
olyan kultúrális környezetet teremtsen egy elıremutató társadalmi pezsgés megteremtésével, amely már
önmagában erısíti a teljesítmények társadalmi megbecsülését és ösztönzését.

2.4. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze: 

az Alapítvány- a közhasznú szervezetekrıl  szóló 1997. évi CLVI. törvény 3.ı-a alapján- közhasznú
szervezetként mőködik.

A fentiekben részletezett alapítványi cél megfelel a közhasznú szervezetekrıl  szóló 1997. évi CLVI
törvény 26.ıc)pont

- 5.kultúrális tevékenység,

- 6.kultúrális örökség megóvása

címő alpontjaiban megfogalmazottaknak.

Tárgyévi közhasznú tevékenysége a magyar színházi portál mőködésének fenntartása, a tánckritika.hu
internetes  folyóírat  szerkesztése,  a  szakma.szinház.hu  elindítása,  a  három  nıvér  produkció
lebonyolítása.

2.5. A szervezet vezetése

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének fıbb jellemzıi, a vezetı tisztségviselık
adatai az alábbiak:

Nehéz Andrea Zsuzsanna, képviselı

4700. Mátészalka, Széchenyi sor 7.
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2.6. Szervezeti felépítés

A szervezet önálló részegységekre nem bontható.

2.7. Foglalkoztatottak

A szervezet foglalkoztatási helyzetének fıbb jellemzıi az alábbiak:

Tárgyévben 2 fı volt foglalkozatott.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Változás
Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Értékben %-ban

Induló tıke 100 100 0 0.00
Tıkeváltozás 433 622 189 43.65
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye 189 2 461 2 272 1 202.12

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A  vagyon  felhasználásával  kapcsolatos  kimutatás  pontos  értelmezéséhez  az  alábbi  kiegészítı

információkat  is  figyelembe kell  venni:  Az alapítvány a gazdálkodása során elért  eredményét nem
osztja fel, hanem azt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja. az alapító okiratban
meghatározott célok a tevékenység általában fejezetnél kerültek bemutatásra.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A kapott 

költségvetési támogatások jellemzıi az alábbiak: APEH Szja 1 %-ából kapott 101 ezer Ft.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált. A költségvetési támogatások
felhasználásának részletei az alábbiak:

Az  Alapítvány  az  Apeh  2009  évben  nyújtott  109  eFt-os  támogatását  a  céljainak  és  a  törvényi
elıírásoknak  megfelelıen  költötte  el,  elszámolási  kötelezettsége  2010.  évben  volt  esedékes,
természetesen  azt  határidıre  teljesítette.  A  támogatást  az  alapítványnál  dolgozó  számítógépes
programozó megbízási díjára fordította, hogy a Magyar Színházi Portált fejlessze.A Magyar Színházi
Portál  fejlesztése és támogatása megfelel  a közhasznú törvény vonatkozó részében elıírt  kulturális
tevékenységnek, illetve a kulturális örökség megóvásának. 2010 évben szintén kapott az Alapítvány 1
%-ot, melyet 2011 októberéig kell elkölteni, illetve elszámolni, természetesen ezt határidıben teljesíti
majd. A 2010 évi Szja 1 %-ból kapott összeg 101 e Ft.
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Egyéb pályázati úton nyert támogatások elszámolása:

NKA (Nemzeti Kultúrális Alap) 3 millió:

A  Hálózat  a  Színházért  Alapítvány  kiemelt  céljai  közé  tartozik  a  szinhaz.hu  internetes  folyóirat
megjelentetése. A Nemzeti Kulturális Alaptól nyert 3 millió forint támogatást a szinhaz.hu weboldal
2010.évi  megjelentetésére, fejlesztésére fordítottuk.

A pályázat elszámolásra került, a kiíró az elszámolást elfogadta.

NKA (Nemzeti Kultúrális Alap) 1 millió:

A  Hálózat  a  Színházért  Alapítvány  pályázatot  nyert  a  tánckritika.hu  internetes  folyóirat
megjelentetésére.A  támogatást  a  tanckritika.hu  weboldal  2010.évi   megjelentetésére,  fejlesztésére
fordítottuk.A pályázat elszámolásra került, a kiíró az elszámolást elfogadta.

NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) 300e:

2010-ben  az  Alapítvány  napi  ügymenetének  intézésére alkalmazottat  vettünk  fel.  Az  NCA  éves
mőködésünkre  nyert  páyázati  forrás  egy  részét  az  alkalmazott  munkabérére,  egy  részét  pedig  a
szinhaz.hu weboldal fejlesztésének programozási költségeire fordítottuk. 

NKA 900e 2009 évben nyert pályázat:

Alapítványunk  közvetett  céljai  közé  tartozik  a  magyar  színházi  élet  fejlesztését  szolgáló  színházi
alkotások létrehozásának támogatása,  az ehhez szükséges  anyagi  források  megteremtése.  2009-ben
NKA pályázati  forrásból  a  Threesisters  Társulat  Három nıvér  címő  produkciójának  bemutatására
sikerült támogatást találnunk 2010-es megvalósítási határidıvel. A produkció megvalósításra került a
pályázati elszámolást benyújtottuk, azt elfogadták.

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi központ:

2010 évben támogatást nyertünk egy munkatársunk munkabérének kifizetésére. A támogatási idıszak 1
éves idıtartamra szól, 2010 augusztusától-2011 augusztusáig.Az elszámolás havonta történik utólagos
kifizetéssel a kifizetett bér, és járulékok igazolásával. Az elszámolás feltétele, hogy az Alapítványnak
ne legyen köztartozása.A munka és az elszámolás megkönnyítésének érdekében alapítványunk kérte a
felvételét a köztartozásmentes adózók listájára.2010 évben 508 e Ft-tott tett ki a Munkaügyi Központ
által finanszírozott bér és járulék kifizetése.

NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) 2,3 millió:

A  Hálózat  a  Színházért  Alapítvány  kiemelt  céljai  közé  tartozik  a  szinhaz.hu  internetes  folyóirat
megjelentetése.  2010 évben 2011-es megvalósítási  határidıvel  nyert  2,3  millió  forint  támogatást  a
szinhaz.hu weboldalon belül  elindított  szakma.szinhaz 2010-2011.évi  megjelentetésére,  fejlesztésére
fordítja majd, elszámolása 2011 évben esedékes.

NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) 563 ezer:

A Hálózat a Színházért Alapítvány 2010 év végén sikeresen pályázott, hogy elindíthassa a szinház.hu
hírlevelet. A nyert támogatás megvalósítási határideje 2011,így elszámolása is 2011-ben esedékes.
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A Hálózat  a  Színházért  Alapítvány  tárgyévi  kapott  támogatásait  mutatja  be  a  jogszabály  szerinti
bontásban az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató Összeg
(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 101
Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0
Helyi önkormányzatok és szervei 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 0
Más forrás 7 671
Összesen: 7 772

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

Pályázati úton elnyert támogatások

Elnyert
Pályázat Kiíró összeg

1000HUF

müködési költség Nemzeti Civil Alapprogram 300
Szinhaz.hu internetes folyóirat Nemzeti Kulturális Alap 3 000
Tanckritika.hu internetes folyói. Nemzeti Kulturális Alap 1 000
bérfizetés Munkaügyi központ 508
Szakma.szinhaz.hu internetes f. KIM irányító szervezet - NCA 2 300
szinhaz.hu hírlevél KIM irányitó szervezet - NCA 563
Összesen:  7 671

Tagdíjból származó bevételek

A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Hálózat  a Színházért Alapítváy közhasznú tevékenysége tárgyévi  bevételeinek fıbb jellemzıi  az
alábbiak:

Hálózat a Színházért Alapítvány Közhasznúsági jelentés



-10-

A magyar szinházi portál fejlesztéséért kapott cél szerinti bevételek.

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet  közhasznú tevékenységének keretében egyéb jogcímen elért  bevételeinek  jellemzıi  az
alábbiak: kerekítési különbözet, kamatbevétel.

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Hálózat a Színházért Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetıleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezetı tisztségviselık juttatásai

A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység mőködési költségei

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

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Hálózat a Színházért Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet  a  létesítı  okiratában  meghatározott  közhasznú  tevékenységét  a tárgyévben  közhasznú
céljának megfelelıen látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A  Hálózat  a  Színházért  Alapítvány  ezúton  fejezi  köszönetét  mindenkinek,  aki  tevékenységének
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

Hálózat a Színházért Alapítvány Közhasznúsági jelentés


