Magyarországi Szerb ,Színház KHT
2309 Lórév, Dózsa Gy. u.79.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008. év
a./ Egyszerûsített éves beszámoló
b./ Kimutatás a költségvetés alrendszerétõl kapott támogatásokról
c./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
d./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
e./ A közhasznú társaság vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke
f./ A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló.

b./Kimutatás a költségvetés alrendszerétõl kapott támogatásokról
------------------------------------------------------------------------------------------------A pénzbeli támogatást
összege
nyújtó szerv megnevezése

támogatás
nyújtás ideje

támogatás

támogatás

célja

tárgyév
e Ft
------------------------------------------------------------------------------------------------Szerb nemzetiségi
elõadómûvészet,
szerb nemzetiségi
kultúra tám.
1./Okt.Kultturális
Minisztérium
2008.04.10 u.az
30.000
2./ SZERBIA.
2008.01.09. u.az
907
3./ MNEKK
2008.01.23. u.az
150
4./Bp.IX.ker.Szerb Önk..
2008.03.18. u.az.
100
5. Bp.XVIII. ker,Szerb Önk. 2008.03.21. u.az
50
6./MNEKK
2008.05.06. u.az
100
7./MNEKK
2008.06.17. u.az.
500
8./MNEKK
2008.06.17 u.az
490
9./MNEKK
2008.06.17 u.az
125
10./MNEKK
2008.08.21. u az
200
11./MNEKK
2008.09.30 u az
450
12./Bp.IX. ker Szerb Önk
2008.12.31 u az
100.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Támogatások összesen:
33172-eFt---------------------------------------------------------------------------------------------

C./ 2008 évi Támogatások felhasználása /eFt/
---------------------------------------------------------------------------------------------------Tám. ny. szerv megnevezése.: Nemzeti Kult.
Egyéb
Összesen
Örökség Min.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Rendelk.bocs.tám.összege:
30000
3172
33172
A támogatás idõpontja:
2008.004.10.
A támogatás célja:
Szerb nemzetiségi
kultúra, nemzetiségi
elõadó mûvészet tám.
Az elszámolás határideje:
2008.12.31
Felhasználás bontása:
Anyagjellegû ráfordítás:
13428
3172
16600
Személyi jellegû ráf:
13881
13881
Értékcsökkenési leírás:
2277
2277
Egyéb ráfordítás:
79
79
Pénzügyi mûv.ráf:
335
335
------------------------------------------------------------------------------------------------------Közhasznú tev. ktg.-i összesen:
30000
3172
33172
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fenti táblázaton kívül figyelembe véve a közhasznú tevékenység árbevételét 2909 eFt
az egyéb bevételek és a rendkívüli bevételek 409 eFt összegét a közhasznú tevékenység
még jelentkezõ költségét 2732eFt , valamint a vállalkozói tevékenység 2394 eFt
bevételét , a fennmaradó vállalkozói tevékenység költségeit 1353 eFt megkapjuk a
közhasznú tevékenység és a vállalkozói tevékenység együttes adózás elõtti eredményét
mely 1617 eFt. A vállalkozói tevékenység adózás elõtti eredménye 1041 eFt, Társasági
adó : 13 eFt, adózott vállalkozói eredmény 1028 eFt, a közhasznú tevékenység
eredménye 586 eFt.

d./A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás / eFt/
2008.év
------------------------------------------------------------------------------------------------Megnevezés
Elõzõ év
Tárgyév
Változás Ft Változás %
+
+ ------------------------------------------------------------------------------------------------Saját tõke összesen
10675
12289
1614
15,0
------------------------------------------------------------------------------------------------Induló tõke
1500
-növelésre ható tényezõk
-csökkenésre ható tényezõk
------------------------------------------------------------------------------------------------Jegyzett tõke
3.000
3.000
-növelésre ható tényezõk
-csökkenésre ható tényezõk
------------------------------------------------------------------------------------------------Tõkeváltozás
-növelésre ható tényezõk
-csökkenésre ható tényezõk
------------------------------------------------------------------------------------------------Tárgyévi eredmény
4487
1614
2873
-növelésre ható tényezõk
-csökkenésre ható tényezõk
-----------------------------------------------------------------------------------------------A saját tõke az elõzõ idõszakhoz képest növekedett , mivel a mérleg szerinti eredmény
1614 eFt ,nõtt az elõzõ évihez képest.

e./ Kimutatás a vezetõ tisztségviselõnek nyújtott támogatásról /eFt/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Megnevezés

Elõzõ évi
Tárgyévi
Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban
összeg
összeg
+
+
----------------------------------------------------------------------------------------------------Bér
1572
1586
14
1%
Tiszteletdi
Költségtérités
1661
1314
347
Megbizási dij
Folyósitott kölcsön
Természetbeni juttatás
Egyéb juttatások
---------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
3233
2900
14 347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

f./ Közhasznú tevékenységrõl szóló beszámoló
A "Magyarországi Szerb Színház KHT 1999. 01.20-án alakult. Alapítói Lórév Község
Önkormányzata /HU 2309 Lórév, Dundity A.u.24./ és Lórév Község Szerb Kisebbségi
Önkormányzata /HU 2309 Lórév, Dundity A. u.24./ A KHT 1999. május 10-én a Cg.
13-14-000076/5 számu végzés alapján alkotó és elõadó mûvészeti közhasznú
tevékenység végzésére került bejegyzésre.
A Közhasznú Társaság célja:
- a szerb nemzetiségi kultúra, nyelv és nemzetiségi elõadó mûvészet folytatása,
-a magyarországi szerbség anyanyelvi színházi igényeinek fejlesztése,
-a magyarországi szerb írók színpadi mûvek írására való ösztönzés, mûveinek
bemutatása,
-utánpótlás nevelés,
- a szerb kultúra propagálása, reklámozása ,
- a szerb és magyar színházi kapcsolatok bõvítése, fejlesztése.
A fenti célok megvalósulása folyamatos.
A KHT 2008. évi összes bevétele 38884 eFt, melybõl az összes közhasznú tevékenység
bevétele 36490 eFt. Ebbõl mûködésre kapott támogatás 33172eFt, a közhasznú
tevékenységbõl származó árbevétel 2909 eFt,.az egyéb és rendkívüli bevételek értéke
409 eFt . A vállalkozási tevékenység bevétele 2394 eFt. A közhasznú tevékenység
összes költsége 35904 eFt, a vállalkozási tevékenység költségei 1353 eFt. Az adózás
elõtti eredmény 1627 eFt, ebbõl vállalkozási eredmény 1041 eFt melybõl a Társasági
adó összege 13 eFt adózott vállalkozói eredmény 1028 eFt. A közhasznú eredmény 586
eFt az adózás utáni 20078 évi nyereség összesen 1614 eFt.

Az év folyamán bemutatott elõadások a következõk:
1./ C.Nagy István: Határ eset ( Határátkelõ a szerb-magyar határon)
2./ Valemtyin Katajev: Kvadratura kruga ( A kör négyszögesítése)
3./ Astrid Lindgren: Pipi duga carapa ( Harisnyás pipi)
mesejáték habbal
4./ 2008.évi . Lórévi Kulturális és Színházi napok Idõpont:2008. május 19-22.
5./ EDWARD ALBEE: NEM FÉLÜNK A FARKASTÓL

Repertoáron maradt elõadások:
1./Edith Piaf-Milósevits Péter: Mostovi Pariza
Párizs hídjai
Szerb nyelvû monomusicel
2./ Zoran Petrovic- Bartók Béla: Pa izvol”te u Sakule /Parancsoljon Szekulába.. /
3./C.Nagy István: Határ eset
C. Nagy István: Granicsen slucaj
Bolgár és szerb nyelvû elõadás
4./ Dusan Kovácevic: Profesionalac
-ügynökhistória szynpadon a mából
szerb és magyar nyelvû elõadás

Lórév, 2009.004.22.

A Magyarországi Szerb Szinház KHT 2008 évi közhasznú jelentésének

Elfogadó határozata

A 2008. évi számviteli beszámolót /Egyszerûsített éves beszámoló/ , költségvetési
támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a központi
költségvetési szervtõl, pályázati úton kapott támogatás, önkormányzattól kapott
támogatás mértékét, összegét, a KHT vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások
értékét, a KHT tevékenységérõl szóló rövid tartalmi beszámolót elfogadjuk.

Lórév, 2009.04.22.

-----------------------------------Lórév Község Önkormányzata

------------------------------------Magyarországi Szerb Szinház KHT

----------------------------------------------Lórév Község Kisebbségi Önkormányzata

