A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-10-19 15:54:13. Érkeztetési szám: EB00628131

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0 0 1 4

töredék év

6 4

Tárgyév:

1

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ady Endre
12

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 1 4 6 4 1

/P k.6 0 7 8 9

1 8 2 7 5 9 9 7

/2 0 1 1

2

4 1

Szegedi Tamás András

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 2

1 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1

1 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

25 726

20 454

1 390

1 262

24 336

19 192

134

0

25 860

20 454

4 196

5 149

1 714

4 196

2 482

953

263

811

263

811

21 401

14 494

25 860

20 454

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

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

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

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

4 371

4 551

4 371

4 551

21 138

26 666

21 138

26 666

21 137

26 645

21 137

26 645

30

800

30

800

1

2

1

2

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

25 510

31 219

25 510

31 219

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

25 510

31 219

25 510

31 219

5. Anyagjellegű ráfordítások

21 102

26 665

21 102

26 665

1 574

2 265

1 574

2 265

315

628

315

628

8. Egyéb ráfordítások

21

707

21

707

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

16

1

16

1

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

23 028

30 266

23 028

30 266

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

23 028

30 266

23 028

30 266

2 482

953

2 482

953

2 482

953

2 482

953

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

20 310

25 816

20 310

25 816

0

29

0

29

30

800

30

800

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2022.10.19 16.00.11

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Láthatáron Közhasznú Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 24

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ady Endre

12

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 7 8 9

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 1

0 0 1 4 6 4 1

1 8 2 7 5 9 9 7

2

4 1

Szegedi Tamás András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális, előadó-művészeti tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

előadó-művészeti szervezetek

jogállásáról szóló 2008. évi XCIX. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 3. § (1) és (6) bekezdésében meghatározott közfeladat teljesítése

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű csoportok, teljes lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

6240

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
Vezető tisztségviselő
6.2 Tisztség

A.

0
Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

25 510

31 219

0

29

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

25 510

31 190

H. Összes ráfordítás (kiadás)

23 028

30 266

1 574

2 265

23 028

30 266

2 482

953

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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1

8

2

7

5

9

9

7

9

0

0

1

5

4

5

2

9

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

0

2

-

0

0

1

4

6

Nyilvántartási száma

Láthatáron Közhasznú Egyesület

a szervezet megnevezése

1024 Budapest, Ady Endre utca 12.

a szervezet címe

2021
Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő

mel léklet

Könyvvizsgálattal nem alátámasztott.

I. Általános rész
II. Specifikus rész
1. melléklet - Befektetett eszköz tükör
2. melléklet - Készletek leltára
3. melléklet - Követelések leltára
4. melléklet - Értékpapír leltár
5. melléklet - Pénzeszköz leltár
6. melléklet - Saját tőke alakulása
7. melléklet - Kötelezettségek leltára
8. melléklet - Időbeli elhatárolások leltára
9. melléklet - Átlagos állományi létszám alakulása
10. melléklet - Közhasznúsági tevékenység bemutatása
11. melléklet - Támogatások bemutatása

Keltezés:

Budapest, 2022. okóber 18.
a szervezet vezetője
(képviselője)

I. Általános rész
1. A civil szervezet bemutatása
Neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Közhasznúsági fokozat

közhasznú

Székhelye.

1024 Budapest, Ady Endre utca 12.

Telephelyei:
Nyilvántartási száma
Adószáma:
Statisztikai számjel:

01-02-0014641
18275997-2-41
18275997-9001-529-01

Képviselő

Szegedi Tamás András

Könyvelő:

Boronyák Ágnes
PM reg.szám: 154007

Cél szerinti tevékenységek leírása
A Láthatáron Csoport célja, hogy magas szakmai színvonalú kulturális és művészeti tevékenységeivel
hozzájáruljon egy szolidárisabb és reflektáltabb magyar társadalom kialakulásához. Gyermek-, ifjúsági- és
felnőtt előadásaink mindegyikében hangsúlyos elem a részvételiség és/vagy az interaktivitás, a közös
gondolkodás és az együtt-játszás. Színházi nevelési programjainkkal sok fiatal életét érintő, társadalmilag
sokszor tabuként kezelt témákat dolgozunk fel (prostitúció, szerhasználat, családi titkok, szülők válása), mert
egyrészt szeretnénk hangot adni olyan társadalmi csoportoknak, akiket ezek a problémák valóban érintenek,
és akiknek ritkán hallatszik a hangjuk, másrészt célunk a feldolgozott témákkal kapcsolatos társadalmi
érzékenyítés és szemléletformálás. Fontosnak tartjuk, hogy mind gyermek-, mind ifjúsági előadásainkkal
eljussunk a szegénység és a társadalmi megkülönböztetés miatt hátrányos helyzetben élő közösségekhez,
programjainkkal gazdagítva kulturális élményeiket. Felnőtteknek játszott előadásainkkal egy olyan közösségi
élmény megteremtésére törekszünk, ami teret ad közös problémáink megvitatására. Programjaink fontos
eleme a derű és a nyitottság, ami a legnehezebb témájú előadásaink feldolgozásánál is nagyon fontos.

2

A számv iteli politika főbb v onásai
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek
leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót
helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket
a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.

Jogszabályi háttér

2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
sajátosságairól
350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
1.

A beszámolási forma:
A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.
Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendelet 4-es
·

és 5 sz mellékletének!

·

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.
Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat!

·
2.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
·

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!

·

A mérleg fordulónapja:

2021.12.31

·

A mérlegkészítés időpontja:

2022.10.18

3.

4.

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A beszámoló készítése, aláírása:
·

A beszámoló nyelve:

Magyar

-

Aláíró:

Szegedi T amás András ügyvezető

A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:
A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági
műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a
valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.
A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, közzétételt ott is teljesíti.

6.

A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli
elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének
elve.

7.

Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8.

Könyvvizsgálati kötelezettség
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

II.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési elj árások

1.

Az eszközök értékelése:
a) A bekerülési érték:
·

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

·

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;

·

saját előállításkor a közvetlen költségek;

·

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

·

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;

·

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
·

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

·

aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

·

a T ársaság a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
·

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz
piaci értéke

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
·

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;

·

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;

·

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;

·

a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és
kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások

2.

nem változtak

Piaci értékelés
A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3.

Valós értékelésen történő értékelés
A T ársaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

III.

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

1.

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti
formája okán.

2.

Információk a kötelezettségekről
A T ársaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló
joggal terhelt lenne.

3.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és
ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

4.

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása
A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:
A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:
-

20%

-

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:
Mérlegtételek bemutatása az 5. számú mellékletben.

-

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:
Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tétel a beszámolási időszakban nem volt!
Eredménykimutatás tételeinek bemutatása a 10. számú melléktelben található

Ft

IV.

Táj ékoztató adatok

1.

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása
Az statisztikai állományi létszám:

2.

1 Fő

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik
folyósított előlegek

3.

-

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.

-

A Szervezetnél felügyelő biztos működik.
Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:
Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

4.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem
a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

5.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók
A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

6.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

19

18

17

Főkönyvi
szám

13
14
15
16

12

Főkönyvi
szám
11

Dátum:

-

-

-

-

Záró
egyenleg

2 032 466

2 032 466
-

-

Nyitó
egyenleg

1 404 759

1 404 759

Nyitó
egyenleg
22 299

-

Növekedés

627 707

627 707

Növekedés

-

Csökkenés

Értékvesztés

-

-

Csökkenés

Értékcsökkenés

évi beszámolójához

-

Átvezetés

-

-

Átvezetés

-

-

Záró
egyenleg

2 032 466

2 032 466

-

Záró
egyenleg
22 299

-

-

Átvezetés

-

Átvezetés

Záró
egyenleg
22 299

2021

Mindösszesen

Csökkenés

Bruttó érték

627 707
627 707

Csökkenés

Bruttó érték

Láthatáron Közhasznú Egyesület

-

Növekedés

627 707
1 255 414

1 404 759

Nyitó
egyenleg

627 707

Növekedés

1 404 759

Nyitó
egyenleg
22 299

Készült a

TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTÖ
BEFEKTETÉSEK
HITELVISZONYT MEGTESTESITÖ
ÉRTÉKPAPIROK
TARTOSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK

Eszközcsoport

INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI
ÉRTÉKÜ JOGOK
MÜSZAKI BER.GÉPEK JÁRMÜVEK
EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMÜVEK
TENYÉSZÁLLATOK
BERUHÁZÁSOK, FELÚJITÁSOK
Mindösszesen

IMMATERIÁLIS JAVAK

Eszközcsoport

2021. december 31.

Befektetett eszköz tükör

6. oldal

-

-

-

-

Záró
nettó
érték

-

-

Záró
nettó
érték
-

1. melléklet

Kiegészítő melléklet -

2021

Láthatáron Közhasznú Egyesület

2.melléklet

Készletek
Főkönyvi
hivatkozás

A tétel megnevezése

Érték
Forint

b

c

a

21
22
23
24
25
26
27
28
29

ANYAGOK (Termlési anyagok)
ANYAGOK, FOGYOESZKÖZÖK
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK
NÖVENDÉK-, HIZO- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
KÉSZTERMÉKEK
KERESKEDELMI ÁRUK
KÖZVETITETT SZOLGÁLTATÁSOK
BETÉTDIJAS GÖNGYÖLEGEK
KÉSZLETEKRE ADOTT ELÖLELEGEK

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
0 eFt

3.melléklet

Követelések leltára
Főkönyvi
hivatkozás

A tétel megnevezése

Érték
Forint

a

b

c

31
32
33
34
35
36
4

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLITÁSBOL ÉS SZOLG.
KÖVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN
KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZ. VÁLLALK. SZEMBEN
VÁLTOKÖVETELÉSEK
ADOTT ELÖLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE
EGYÉB KÖVETELÉSEK
KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK

966 420 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
6 750 Ft
289 000 Ft
1 262 170 Ft
1 262

eFt

4.melléklet

Főkönyvi
hivatkozás

A tétel megnevezése

Érték
Forint

a

b

c

37

ÉRTÉKPAPÍROK
- Ebből: Részesedés kapcsolt vállalkozásban
- Ebből: Saját részvények, saját üzletrészek

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
0 eFt

5.melléklet

Pénzeszközök leltára

7. oldal

Kiegészítő melléklet -

2021

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Főkönyvi
hivatkozás
a

38
- Ebből:

Érték
Forint

A tétel megnevezése
b

c

19 192 391 Ft
507 235 Ft
19 192 391 Ft
19 192
eFt

PÉNZESZKÖZÖK

Pénztárak

6.melléklet

Saját tőke alakulása
eFt
Tőkeelem
Induló / Jegyzett tőke
Tőkeváltozás / Eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
alaptevékenység

Nyitás
1 714
-

Növekedés
-

2 482

4 196

Átkönyvelés

-

2 482

Zárás
4 196
-

2 482

953

953

-

-

-

-

-

953

-

-

5 149

Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenység
Saját tőke

Csökkenés
-

7.melléklet

Céltartalékok
Főkönyvi
hivatkozás

A tétel megnevezése

Érték
Forint

b

c

a

421
422
424
429

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
eFt

Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Árfolyamveszteség alapján képzett céltartalék
Egyéb céltartalék

0

Hátrasorolt kötelezettségek
Főkönyvi
hivatkozás

A tétel megnevezése

Érték
Forint

a

b

c

431
432
433

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
0 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Főkönyvi
hivatkozás

A tétel megnevezése
8. oldal

Érték

Kiegészítő melléklet hivatkozás

2021

Láthatáron Közhasznú Egyesület

A tétel megnevezése

a

Forint

b

c

44

HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETSÉGEK
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállak. szemben
- Ebből: Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő vállalk. szemben

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
eFt

- Ebből:

0

Rövid lejáratú kötelezettségek
Főkönyvi
hivatkozás

Érték
Forint

A tétel megnevezése

3
45

KÖVETELÉSEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK
RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.
- Ebből: Szállítók

- Ft
686 677 Ft

- Ebből: Rövid lejáratú köt. hitelek, kölcsönök

- Ft
- Ft
30 000 Ft
94 145 Ft
810 822 Ft
eFt

- Ebből: Röv. lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben

46
47

EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.
EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.
811

8.melléklet

Aktív Időbeli elhatárolások
Főkönyvi
hivatkozás
391
392
393
399

Érték
Forint

A tétel megnevezése
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Halasztott ráfordítások
A köv.-jellegü aktív időb. elhat. értékvesztése

0

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
eFt

Passív Időbeli elhatárolások
Főkönyvi
hivatkozás
481
482
483

Érték
Forint

A tétel megnevezése
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.
Halasztott bevételek

14 494 133 Ft
- Ft
- Ft
14 494 133 Ft
14 494 eFt

9.melléklet

Átlagos állományi létszám alakulása
Átlagos állományi létszám

9. oldal

1

Közhasznúsági tevékenység bemutatása
Cég neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Időszak:

I.

10. melléklet
(továbbiakban: Szervezet)

2021

Beszámoló
Szöveges értékelése

A Szervezet tagjai a Szervezet tevékenységében való részvételért díjazást nem kértek
Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. válllalkozási bevétel,
0 e Ft. vállalkozási kiadás, 31.219 e Ft. közhasznú bevétel, 30.266 e Ft. közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan 953 e Ft. vagyonváltozás történt.
A szervezet a mérlegfordulónapon 20.454 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből
19.192 e Ft pénzeszköz volt.
A szervezet a mérlegfordulónapon 811 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan
törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és
eredményesnek értékelhető.

II. Támogatások
részletezése
forrásonként

III. Cél szerinti
juttatások

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Megnevezés
Központi költségvetési szervtől
Elkülönített állami pénzalaptól
Kormányhivatal támogatás
Minisztériumi támogatás
MMA támogatás
Külföldi támogatás
Magánszemélyektől
Egyéni vállalkozóktól
Gazdasági társaságtól
Közhasznú szervezettől
TAO támogatás
NAV 1% SZJA
Összesen:

e Ft
22 237
3 000
579
0
0

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Megnevezés

e Ft

Megnevezés

e Ft

800

29
26 645

Összesen:
IV. Tagdíj

#
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
Összesen:
V. Költségvetési
támogatás
felhasználásának
részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

VI. Kapott juttatások
és a vagyon
felhasználásának
részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

VII. Vezető

Tisztségviselőknek
nyujtott juttatások

#
Megnevezés
1 Közhasznúsági jelentésben részletezve
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Összesen:

e Ft

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

e Ft
348
47

Megnevezés
Fenntartási költségek
Irodaszerek
Egyéb anyagköltség
Jelmez, kellék
Szállítási költség
Postaköltség
Bérleti díj
Hirdetés, reklám, propaganda költségek
Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)
Adminisztráció, program kordinálás
InternetTelefon, internet
Jogi szolgáltatások költségei
Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei
Művészeti tevékenység
Technikai szolgáltatás
Egyéb igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Személyi jellegű kifizetések
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások, adók, pénzügyi ráfordítások
Összesen:

#
1
2
3
4
5

Megnevezés

660
147
9
821
1 910
31
2 280
146
53
300
17 836
1 315
540
222
2 265
628
708
30 266

e Ft

Összesen:

Kelt:

Budapest, 2022. okóber 18.
a szervezet vezetője (képviselője)
P.H.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

"Mit ér, ha? - zenés női varieté a mulandóságról"
ősbemutatója

Támogató megnevezése:

EMMI (EMMI-KIEMELT-20-SZIN2-0027)

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.09.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

600.000
600.000

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 600.000
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

600.000

Felhalmozási

0

Összesen:

600.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a "Mit ér, ha? - zenés női varieté a mulandóságról" című produkció
ősbemutatójához kapcsolódó szerzői támogatás finanszírozására fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
"Mit ér, ha? - zenés női varieté a mulandóságról" című előadásunk az életközepi válság problémáit
vizsgálja női szemszögből, sok humorral. A színdarabban körbejárjuk, miért kerülnek válságba a
nők életük derekán, s milyen természetű ez a krízis. Hogyan éljük meg, mi nők, az öregedést?
Hogyan viszonyulunk a fizikai változásokhoz, és ahhoz, amit ezek a változások okoznak? Az
előadás műfaja varieté, melyben laza dramaturgiai kötelékekkel kapcsolódnak egymáshoz etűdök
és zenés, táncos dalbetétek.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport 2020. évi működési támogatása

Támogató megnevezése:

EMMI (EMMI-MUK-20-BP-SZ-A-0018)

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.03.01-2021.02.28.

Támogatási összeg:

8.000.000
1.929.409

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 1.929.409
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

1.929.409

Felhalmozási

0

Összesen:

1.929.409
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a szervezet előadó-művészeti tevékenységére, valamint az ehhez kapcsoldó
működési kiadásokra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2021-ben 10 színházi produkciónk szerepelt repertoáron. Színházi programunkat javarészt a
gyerekeknek és a fiataloknak készített előadások teszik ki, de négy felnőtt előadás is repertoárunk
része. Továbbra is küldetésünknek tartjuk, hogy a magunk eszközeivel hozzájáruljunk egy
érzékenyebb és együttműködőbb társadalom létrejöttéhez. Tevékenységeink fókuszában
továbbra is a középiskolás korosztály számára készített programok álltak, de új programjainkkal az
általános iskola felső tagozatát is megszólítottuk. 2021-ben 2 önálló és 1 koprodukciós
ősbemutatót tartottunk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport 2021. évi működési támogatása

Támogató megnevezése:

EMMI (EMMI-MUK-21-BP-SZ-A-0018)

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.03.01-2022.02.28.

Támogatási összeg:

8.000.000
6.502.017

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 6.502.017
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

8.000.000
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

6.502.017

Felhalmozási

0

Összesen:

6.502.017
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a szervezet előadó-művészeti tevékenységére, valamint az ehhez kapcsoldó
működési kiadásokra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2021-ben 10 színházi produkciónk szerepelt repertoáron. Színházi programunkat javarészt a
gyerekeknek és a fiataloknak készített előadások teszik ki, de négy felnőtt előadás is repertoárunk
része. Továbbra is küldetésünknek tartjuk, hogy a magunk eszközeivel hozzájáruljunk egy
érzékenyebb és együttműködőbb társadalom létrejöttéhez. Tevékenységeink fókuszában
továbbra is a középiskolás korosztály számára készített programok álltak, de új programjainkkal az
általános iskola felső tagozatát is megszólítottuk. 2021-ben 2 önálló és 1 koprodukciós
ősbemutatót tartottunk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A megmentő című előadás bemutatása Berlinben

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-19-AD-0022

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2019.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg:

1.760.600
1.760.600

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 1.760.600
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

1.760.600

Felhalmozási

0

Összesen:

1.760.600
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást A Megmentő című előadásunk 2021. júniusában megvalósult berlini
vendégjátékának költségeire fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Megmentő című előadásunk központi témája a család és a nő szerepe a hagyományos keleteurópai családmodellben. Azért érezzük fontosnak, hogy az előadás eljusson Berlinbe is, mert a
darab története egy Erdély-Berlin vonalon játszódik, és úgy ítéljük meg, sok Berlinben élő magyart
megszólítana. Fontos tapasztalat együtt reflektálni egy hagyományos családmodell történelmitársadalmi vetületére és változására, valamint a családon belüli mintaátadás jelenségére és
jelenkori megjelenésére.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

Részvétel a nagyváradi Szigligeti Színház HolnapUtán
Fesztiválján

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-19-KM-0016

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2019.01.01.-2021.10.31.

Támogatási összeg:

1.159.200
0

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 0
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2021-ben a járványhelyzet miatt nem került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Megmentő című előadásunk egyik lényeges témája a nő szerepe a hagyományos kelet-európai
családmodellben. Fontosnak érezzük, hogy eljussunk vele az országhatáron túlra is, mert úgy
ítéljük meg, a régióban sok nézőhöz szól ez a történet; és gyógyító, közösségépítő erejű minden
egyéni családtörténet történelmi-társadalmi vetületét közösen vizsgálni. A darab Erdélyben és
Berlinben játszódik, erdélyi bemutatkozásának különösen nagy jelentősége van számunkra.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport 2020. évi működését kiegészítő
támogatás

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-20-0440

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

5.000.000
4.402.989

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 4.402.989
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

4.402.989

Felhalmozási

0

Összesen:

4.402.989
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a szervezet előadó-művészeti tevékenységére, valamint az ehhez kapcsoldó
működési kiadásokra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2021-ben 10 színházi produkciónk szerepelt repertoáron. Színházi programunkat javarészt a
gyerekeknek és a fiataloknak készített előadások teszik ki, de négy felnőtt előadás is repertoárunk
része. Továbbra is küldetésünknek tartjuk, hogy a magunk eszközeivel hozzájáruljunk egy
érzékenyebb és együttműködőbb társadalom létrejöttéhez. Tevékenységeink fókuszában
továbbra is a középiskolás korosztály számára készített programok álltak, de új programjainkkal az
általános iskola felső tagozatát is megszólítottuk. 2021-ben 2 önálló és 1 koprodukciós
ősbemutatót tartottunk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

Mit ér, ha? - című előadás bemutatása és Én, te mihaladunk a korral című előadás forgalmazása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-20-0441

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

2.000.000
1.825.000

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 1.825.000
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

1.825.000

Felhalmozási

0

Összesen:

1.825.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatásból a Láthatáron Csoport Mit ér, ha…? című új ősbemutatójának létrehozása,
valamint a repertoáron levő Én, te mi című interaktív párkapcsolati komédiájának forgalmazása
került finanszírozásra. Mindkét előadás tipikusan előforduló, sokunkat érintő egyéni és
párkapcsolati helyzetekre, nehézségekre reflektálva, azokat górcső alá véve mutatja fel általános
emberi gyengeségeinket és erősségeinket, életstratégiáinkat humorral és derűvel,
gondolatébresztően és kortárs formában.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

Banyamosoda előadás bemutatása kulturálisan
alulreprezentált régiókban élő gyerekek számára

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-20-0500

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

1.000.000
961.987

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 961.987
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

961.987

Felhalmozási

0

Összesen:

961.987
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A kulturálisan alulreprezentált régiókban élő, vagy más szempontból hátrányos helyzetű
gyerekekhez juttatuk el a Banyamosoda című előadásunkat. A támogatást ennek költségeire
fordítottuk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
6 alkalommal játszottuk Banyamosoda című gyermekelőadásunkat hátrányos helyzetű
közösségekben.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport előadásainak eljuttatása hátrányos
helyzetű középiskolásokhoz

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-20-0501

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

1.000.000
383.270

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 383.270
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

383.270

Felhalmozási

0

Összesen:

383.270
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a Pitbull Kamilla Gimnázium című színházi nevelési előadás bemutatásának
költségeire fordítottuk hátrányos helyzetű diákok számára.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Pitbull Kamilla Gimnázium című előadásunkat összesen 5 alkalommal játszottuk hátrányos
helyzetű közösségekben.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport akadálymentesített előadásai

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-20-0502

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

1.470.000
0

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 0
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2021-ben nem került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A program célja, hogy a Láthatáron Csoport Hagyaték és Én, te mi című előadásait elérhetővé
tegyük látássérült és hallássárült nézők számára is.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport színházi nevelési előadásainak
eljuttatása középiskolás diákokhoz

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-20-0577

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

1.000.000
477.110

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 477.110
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

477.110

Felhalmozási

0

Összesen:

477.110
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást az Ablak és a Pitbull Kamilla Gimnázium című színházi nevelési előadások
bemutatásának költségeire fordítottuk középiskolás diákok számára.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Előadásainkat összesen 5 alkalommal játszottuk középiskolások számára.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport és az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
együttműködése

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-20-0604

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.06.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

3.000.000
0

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 0
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2021-ben nem került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A program célja, hogy a kölcsönös vendégjátékokon keresztül egy testvérszínházi kapcsolat
alapjait fektessük le csoportunk és a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermek Színház között. Az
Ariel Marosvásárhely megyei fenntartású színháza, klasszikusokat és kortárs szerzőket egyaránt
játszanak. Csoportunk 2020. februárjában nagy sikerrel vendégszerepelt náluk Kincses Réka A
megmentő című darabjával, és ezt a kapcsolatot szeretnénk kölcsönösen tovább építeni.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport egy fő munkvállalójának
bértámogatása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-D-21-0031

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.07.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

3.017.300
1.394.865

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 1.394.865
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

3.017.300
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

1.394.865

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

1.394.865
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást egy fő szervező - művészeti titkár munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bér- és
járulék költségeire fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Munkánk során egyrészt a főváros egész területén nyújtunk kulturális és közösségi
szolgáltatásokat, másrészt tevékenységünk kiterjed az egész országra, ideértve a kultúrától elzárt
területeket is. A program keretében foglalkoztatott munkatárs munkája hozzájárul ennek a
közhasznú tevékenységnek a fenntartásához, a szolgáltatásnyújtás folyamatosságához kapcsolódó
szükségletek kielégítését szolgálja.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport 2021. évi működését kiegészítő
támogatás

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-A-21-0189

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.07.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

2.000.000
0

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 0
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

2.000.000
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2021-ben nem került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2021-ben 10 színházi produkciónk szerepelt repertoáron. Színházi programunkat javarészt a
gyerekeknek és a fiataloknak készített előadások teszik ki, de négy felnőtt előadás is repertoárunk
része. Továbbra is küldetésünknek tartjuk, hogy a magunk eszközeivel hozzájáruljunk egy
érzékenyebb és együttműködőbb társadalom létrejöttéhez. Tevékenységeink fókuszában
továbbra is a középiskolás korosztály számára készített programok álltak, de új programjainkkal az
általános iskola felső tagozatát is megszólítottuk. 2021-ben 2 önálló és 1 koprodukciós
ősbemutatót tartottunk.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Ketrecharc c. dráma és produkció létrehozása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-21-0356

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.07.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

2.000.000
2.000.000

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 2.000.000
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

2.000.000

Felhalmozási

0

Összesen:

2.000.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az összeget a Ketrecharc című ifjúsági részvételi színházi előadás létrehozásának költségeire
fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A kamaszkor egyik fő kérdése az identitás, és ennek keresése és az egyén közösségben való
pozícionálásának kérdése már kiskamasz korban elkezdődik. Előadásunk célja a (kis)kamasz
korban sokszor jellemző agresszív viselkedési formák visszaszorítása, az ezzel kapcsolatos reflexiós
folyamatok beindítása, az erőszakmentes kommunikáció és a krízis stressz-modell
indulatkezelésre alkalmas technikáinak megismertetése és gyakorlása az általános iskola 7.-8.
osztályos tanulóival. A Ketrecharc témája közvetlenül szól az agresszív viselkedésmintákról,
valamint azok következményeiről.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport színházi nevelési előadásainak online
adaptációja és hozzáférhetővé tétele

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-21-0631

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.07.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

1.000.000
0

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 0
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

1.000.000
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2021-ben nem került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A támogatás célja a Láthatáron Csoport ifjúsági színházi nevelési előadásainak átdolgozása online
felületre, az előadásokhoz tartozó feldolgozó foglalkozásokkal együtt, valamint Ketrecharc című új
színházi nevelési ősbemutatónk online formában való elkészítése az általános iskola 7.8.osztályosainak számára. A programban Pitbull Kamilla Gimnázium és Ketrecharc című
előadásaink szerepelnek, ezek az előadások tartalmilag összefüggenek, és korosztályban is
egymásra épülnek.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Tövisek és virágok munkacímű színházi nevelési előadás
létrehozása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - EMT-TE-A-B-21-0652

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.07.01-2022.06.30.

Támogatási összeg:

1.000.000
0

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 0
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

1.000.000
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2021-ben nem került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A támogatás célja a Tövisek és virágok munkacímű színházi nevelési előadás létrehozása. A
nyelvújítás korának híres, ortológusok és neológusok közt zajló vitája képezi a produkció alapját.
Egyfelől egy rendkívüli irodalomórába ágyazva kívánja újra mesélni és elemezni a nyelvújítás
korának főbb kulturális eseményeit, sok humorral és interaktív epizóddal, másfelől felhívni a
figyelmet a magyar nyelv ápolásának fontosságára, és a színház eszközeivel újra fogalmazni a
Széchenyi István-i szállóigét: Nyelvében él a nemzet!

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

10113/26/00526 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.03.09-2021.02.28.

Támogatási összeg:

2.809.196
177.960

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 177.960
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

63.934
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

177.960

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

177.960
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Munkánk során egyrészt a főváros egész területén nyújtunk kulturális és közösségi
szolgáltatásokat, másrészt tevékenységünk kiterjed az egész országra, ideértve a kultúrától elzárt
területeket is. A közfoglalkoztatási programban részt vevők munkája hozzá járul ennek a
közhasznú tevékenységnek a fenntartásához, a szolgáltatásnyújtás folyamatosságához kapcsolódó
szükségletek kielégítését szolgálja.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A program megvalósítási időszakának tárgyévre eső részében egy fő munkatársat
foglalkoztattunk, aki lelkiismeretesen, precízen látta el feladatait. Közreműködött a működéssel
kapcsolatos adminisztratív feladatokban (adatrögzítés, irattározás, archiválás, kézbesítés,
selejtezés, statisztikai feladatok, beszámolás és adatszolgáltatás), de részt vett színházi nevelési
előadásaink szervezésében és a sajtófigyelésben is.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

10113/26/00537 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Támogató megnevezése:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.03.02-2022.02.28.

Támogatási összeg:

1.172.588
382.090

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 382.090
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

382.090
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

382.090

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

382.090
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Munkánk során egyrészt a főváros egész területén nyújtunk kulturális és közösségi
szolgáltatásokat, másrészt tevékenységünk kiterjed az egész országra, ideértve a kultúrától elzárt
területeket is. A közfoglalkoztatási programban részt vevők munkája hozzá járul ennek a
közhasznú tevékenységnek a fenntartásához, a szolgáltatásnyújtás folyamatosságához kapcsolódó
szükségletek kielégítését szolgálja.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A program megvalósítási időszakának tárgyévre eső részében egy fő munkatársat
foglalkoztattunk, aki lelkiismeretesen, precízen látta el feladatait. Közreműködött a működéssel
kapcsolatos adminisztratív feladatokban (adatrögzítés, irattározás, archiválás, kézbesítés,
selejtezés, statisztikai feladatok, beszámolás és adatszolgáltatás), de részt vett színházi nevelési
előadásaink szervezésében és a sajtófigyelésben is.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

Magánszemélyektől kapott adományok

Támogató megnevezése:

Magánszemélyek

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2021.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg:

800.000
193.732

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 193.732
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

800.000
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

193.732

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

193.732
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a 2021-es évben megvalósuló közfoglalkoztatási program önrészének
finanszírozására fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A program megvalósítási időszakában egy fő munkatársat foglalkoztattunk, aki lelkiismeretesen,
precízen látta el feladatait. Közreműködött a működéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokban
(adatrögzítés, irattározás, archiválás, kézbesítés, selejtezés, statisztikai feladatok, beszámolás és
adatszolgáltatás), de részt vett színházi nevelési előadásaink szervezésében és a sajtófigyelésben
is.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

Kiállok magamért - színházi nevelési program
megvalósítására

Támogató megnevezése:

NKA 108104/00625

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2021.07.01-2022.12.31.

Támogatási összeg:

500.000
0

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 0
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

500.000
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2021-ben nem került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az előadás és színházi nevelési program alapját gyermekotthonban felnőtt emberekkel
készített életút-interjúk adják. Olyan embereket mutatunk be, akiknek egy nagyon nehéz,
a hiányokkal, bántalmazással és elhanyagolással teli gyerekkori háttér és gyerekotthonos
lét ellenére is sikerült sikeres életet felépíteniük. Célunk, hogy a gyermekotthonban élő
fiataloknak kézzel fogható pozitív példákat, inspiráló erejű és sorsformáló élettörténeteket
mutassunk fel, amiből erőt meríthetnek.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

Mit ér, ha? - zenés női varieté a mulandóságról
ősbemutatójának megvalósítására

Támogató megnevezése:

NKA 108117/05218

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.09.01-2022.05.01.

Támogatási összeg:

800.000
800.000

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 800.000
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

800.000
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

800.000

Felhalmozási

0

Összesen:

800.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a Mit ér, ha... - zenés női varieté a mulandóságról című színházi előadás
létrehozásának a 2021. szeptember 17-én megvalósult nyilvános bemutatóig felmerülő
költségeire fordítottuk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
"Mit ér, ha? - zenés női varieté a mulandóságról" című előadásunk az életközepi válság problémáit
vizsgálja női szemszögből, sok humorral. A színdarabban körbejárjuk, miért kerülnek válságba a
nők életük derekán, s milyen természetű ez a krízis. Hogyan éljük meg, mi nők, az öregedést?
Hogyan viszonyulunk a fizikai változásokhoz, és ahhoz, amit ezek a változások okoznak? Az
előadás műfaja varieté, melyben laza dramaturgiai kötelékekkel kapcsolódnak egymáshoz etűdök
és zenés, táncos dalbetétek.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A Láthatáron Csoport új online arculatának kialakítása és a
Mit ér, ha? ősbemutató pr- és marketingkampányának
megvalósítására

Támogató megnevezése:

NKA 108128/00067

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.09.01-2022.05.01.

Támogatási összeg:

1.000.000
1.000.000

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 1.000.000
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

1.000.000

Felhalmozási

0

Összesen:

1.000.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a Láthatáron Csoport megújult online arculata kialakításának és a Mit ér, ha?
ősbemutató pr- és marketingkampányának megvalósítása költségeire fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
"Mit ér, ha? - zenés női varieté a mulandóságról" című előadásunk az életközepi válság problémáit
vizsgálja női szemszögből, sok humorral. A színdarabban körbejárjuk, miért kerülnek válságba a
nők életük derekán, s milyen természetű ez a krízis. Hogyan éljük meg, mi nők, az öregedést?
Hogyan viszonyulunk a fizikai változásokhoz, és ahhoz, amit ezek a változások okoznak? Az
előadás műfaja varieté, melyben laza dramaturgiai kötelékekkel kapcsolódnak egymáshoz etűdök
és zenés, táncos dalbetétek.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

Mit ér, ha... - zenés női varieté a mulandóságról című
színházi előadás előkészítésére és bemutatására

Támogató megnevezése:

NKA 108217/00160

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2020.03.20-2022.05.01.

Támogatási összeg:

1.200.000
1.200.000

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 1.200.000
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

1.200.000

Felhalmozási

0

Összesen:

1.200.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a Mit ér, ha... - zenés női varieté a mulandóságról című színházi előadás online
előkészítésének és a produkció létrehozásának a 2021. január 15-én megvalósult zártkörű
ősbemutatóig felmerülő költségeire fordítottuk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
"Mit ér, ha? - zenés női varieté a mulandóságról" című előadásunk az életközepi válság problémáit
vizsgálja női szemszögből, sok humorral. A színdarabban körbejárjuk, miért kerülnek válságba a
nők életük derekán, s milyen természetű ez a krízis. Hogyan éljük meg, mi nők, az öregedést?
Hogyan viszonyulunk a fizikai változásokhoz, és ahhoz, amit ezek a változások okoznak? Az
előadás műfaja varieté, melyben laza dramaturgiai kötelékekkel kapcsolódnak egymáshoz etűdök
és zenés, táncos dalbetétek.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A 2020. rendelkező évben felajánlott SZJA 1%

Támogató megnevezése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2020.01.01-2021.12.31.

Támogatási összeg:

28.888
28.888

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 28.888
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

0
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

28.888

Felhalmozási

0

Összesen:

28.888
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az összeget a Ketrecharc című ifjúsági részvételi színházi előadás létrehozásának költségeire
fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A kamaszkor egyik fő kérdése az identitás, és ennek keresése és az egyén közösségben való
pozícionálásának kérdése már kiskamasz korban elkezdődik. Előadásunk célja a (kis)kamasz
korban sokszor jellemző agresszív viselkedési formák visszaszorítása, az ezzel kapcsolatos reflexiós
folyamatok beindítása, az erőszakmentes kommunikáció és a krízis stressz-modell
indulatkezelésre alkalmas technikáinak megismertetése és gyakorlása az általános iskola 7.-8.
osztályos tanulóival. A Ketrecharc témája közvetlenül szól az agresszív viselkedésmintákról,
valamint azok következményeiről.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:

Láthatáron Közhasznú Egyesület

Támogatási program
megnevezése:

A 2021. rendelkező évben felajánlott SZJA 1%

Támogató megnevezése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Támogatás forrása:
(aláhúzandó)

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2021.01.01-2022.12.31.

Támogatási összeg:

41.881
0

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált 0
összeg:

-

tárgyévben folyósított
összeg:

Támogatás típusa:
(aláhúzandó)

41.881
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2021-ben nem került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
2021-ben nem került felhasználásra.

