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

13 Budapest Környéki Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-31 18:31:02. Érkeztetési szám: EB00608894

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY
Nyilvántartási szám:

1 3

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 0 7 2 8

töredék év

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

Tárgyév:
2

13 Budapest Környéki 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:

CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 2 0 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

TINÓDI
62

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:

1 3

Ügyszám:

1 2 0 0

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

0 1

0 0 0 0 7 2 8

/P k.6 2 6 4 7

1 8 6 6 5 9 9 6

/1 9 9 3

1

4 3

MATA ANDRÁS

Képviselő aláírása:
Keltezés:
BUDAPEST

2 0 2 2

0 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1

2 5
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

192

990

192

990

12 327

24 430

12 327

24 430

12 519

25 420

9 722

10 446

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

12 777

9 672

-3 105

674

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

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

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

14 087

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

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

14 087
2 797

887

12 519

25 420
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY
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

3 177

6 562

3 177

6 562

18 315

16 638

18 315

16 638

18 315

16 638

18 315

16 638

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

21 492

23 200

21 492

23 200

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

18 315

23 200

18 315

23 200

5. Anyagjellegű ráfordítások

24 423

20 254

24 423

20 254

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

6. Személyi jellegű ráfordítások

2 098

2 098

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

173

174

1

173

174

1

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

24 597

22 526

24 597

22 526

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

24 597

22 526

24 597

22 526

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-3 105

674

-3 105

674

-3 105

674

-3 105

674

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Adatok ezer forintban

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

18 315

17 238

18 315

17 238

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.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2022.06.01 18.21.20

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

CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 2 0 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

TINÓDI

62

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 2 0 0 / P k .6 2 6 4 7

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 3

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

0 1

/1 9 9 3

0 0 0 0 7 2 8

1 8 6 6 5 9 9 6

1

4 3

MATA ANDRÁS

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Hátrányos Helyzetű Csoportok esélyegyenlősége

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997.évi CCVI.trv.26.c/4

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Roma származású emberek és mindenki aki hátrányos megkü
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11536

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Adatok ezer forintban

Előző év

MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

16 260
Előző év

EGYÉB KIADÁSOK
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
12 669
Tárgy év
9 163

Előző év

7 758
Tárgy év

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

2 098

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

25 423

22 525

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

25 423

22 525

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

21 492

23 200

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

21 492

23 200

H. Összes ráfordítás (kiadás)

24 597

22 526

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

2 098

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

24 597

22 526

K. Adózott eredmény

-3 105

674

15

5

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.:1.1 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.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2022.06.01 18.21.20

2021 Szakmai beszámoló

CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ
NEMZETISÉGEKÉRT díjas; MAGYAR TEATRUM és ARCUSFEST díjas színház

2021-ben is sikerült eredményes évet zárnunk a korlátozások ellenére. Négy új produkciót
mutattunk be. A körülményekhez képest messze az elvárhatón felül teljesítettünk. Fontos, hogy
e nehéz időszakban szerzett tapasztalatokat megőrizzük és a továbbiakban is felhasználjuk.

CÉLUNK:
Budapesti előadásaink mellett nagy hangsúlyt fektetünk a vidéki tájelőadások számának
növelésére, hogy a színházi kultúra ez irányú áramlását elősegítsük.
Kiemelten kezeljük azon programjainkat, amelyek a gyermek és ifjúsági közönséget érintik,
ezen belül is az olyan speciális előadásokat, amelyek szociálisan hátrányos helyzetű, szellemivagy testi fogyatékkal élő gyermekek számára készülnek.
Befogadó játszóhelyünk a Budapesti Rácz Gyöngyi Kulturális Központ, ahol repertoár
darabjainkat és új bemutatóinkat tartjuk.
Értékes és színvonalas előadásokat, kortárs és értékteremtő
produkciókat hozunk létre, amelyekkel a jövőben is szeretnénk gazdagítani Magyarország
kulturális életét, a magyar kultúra értékeit, amihez kérjük szíves
segítségüket a jövőben is.
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Új bemutatóink, előadásaink 2021

EMMI működési pályázat támogatásából: EMMI-MUK-21-NEMZ-0002
2021.12.17.

HELYSZÍN: Budapest - Rácz Gyöngyi Kulturális Központ

Csányi Dávid: Állati barátság c. zenés interaktív gyermek és ifjúsági színdarab

A színház kiemelt feladata, hogy a gyerekeket jóra nevelje: a természet, az igaz barátság, az
egészséges önkép – és nem utolsósorban – a színház szeretetére.
Erre vállalkoztunk, amikor ezt a darabot a fiatal nagyérdemű elé vittük. Továbbá fontos, hogy a
leendő felnőtteknek olyan értékeket közvetítsünk, melyek hozzájárulnak a megfelelő világkép
kialakulásához. Mi lenne a kultúránál nagyobb és jobb eszköz erre? A bemutatónk hatalmas
siker volt! Biztosak vagyunk benne, hogy sok éven keresztül fogjuk játszani.
Az Állati barátság vidám, interaktív családi előadás barátságról és színházról, amin gyerekek
és felnőttek egyaránt jól tudnak szórakozni. Különböző állatokból álló színházi társulatról szól,
akik nem tudják felvenni a versenyt a mai kor igényeivel, ezért kénytelenek feloszlani, egyedül
kell megállniuk a helyüket a nagyvilágban, színház nélkül. A társulat tagjai között
megismerhetjük a kiöregedett társulatvezető kobrát, a komikus majmot, a fiatal szívtipró tigrist,
a primadonna macskát és a segítőkész vakondot.
A tagoknak talpon kell maradniuk, hogy megtanulják ki miben jó, miben kell változnia, hogy
végül összetartóbb csapattá váljanak. A történet végére rájönnek, hogy sokkal többre mennek
együtt, mint magányosan. A színház olyasmit adhat mindenkinek, amire a virtuális valóság
nem lehet képes. Miben rejlik egy közösség ereje? Hogyan érhetünk el változást közösen? Az
előadás többek között ezeket a kérdéseket járja körül.
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BM támogatásából: BM/37-5/2021
2021.09.11.

Helyszín: Nemzeti Színház – Kaszás Attila terem
VEGYESHÁZASSÁG c. tragikomédia

A JELEN/LÉT NEMZETISÉGI SZÍNHÁZI FESZTIVÁLT AZ UTÓBBI ÉVEKHEZ
HASONLÓAN A NEMZETI SZÍNHÁZBAN RENDEZTÉK MEG 2021.09.06-12
KÖZÖTT. EVVEL A PRODUKCIÓVAL VETTÜNK RÉSZT AZ ÉV EGYIK
LEGFONTOSABB SZAKMAI TALÁLKOZÓJÁN.
Bemutatónkat Langené Victor Katalin helyettes Államtitkár Asszony és Farkas Félix
roma Szószóló nyitották meg. Ez nagyban emelte bemutatónk rangját a fesztiválon:
„A darab mondandója az Operabálon valószínűleg, szalonképtelen lenne, viszont a színház
nyelvén igenis beszélni kell a témáról és nincsenek erre hivatottabb alkotók, mint az előadás
stáblistáján szereplő művészek, akik a legtöbb tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren. Az
egyik legelhivatottabb nemzetiségi színház Magyarországon a Cinka Panna Cigány Színház
amely a társadalom bizonyos rétegeiben mélyen gyökerező – a másságot elítélő, büntető
törvénybe iktatott - gyűlöletbeszéd felett kritikát mond előadásával.”
A montenegrói születésű szerző művét a Magyarországi Szerb Színház mutatta be szerb
nyelven 1999-ben. Érdekessége volt, hogy a férfi szereplő montenegrói nemzetiségű, míg a női
szereplő szerb származású. Ez a magyar fordításban ( Rusz Milán fordítása) egy magyar-roma
házaspárra van kiélezve. A mű azonban alkalmas bármely más nemzetiségű „vegyes” házaspár
életének, az együttélés problémáinak bemutatására. A darab érdekességét, aktualitását mutatja,
hogy a házaspár külföldön él és dolgozik, különböző nemzetiségűek, az összekötő kapocs pedig
az anyaországi kultúra és nyelv. Ezen problémákat bonyolítja, hogy két gyermeküket hogyan
neveljék: kövessék-e a szülők valamelyikének kultúráját, az anyaországi kultúra legyen-e a
mérvadó, vagy vegyék át az idegen ország szokásait, hagyományait. A mű humoros formában
mutat be élethelyzeteket, old fel konfliktusokat, melyek egy házasságban általában is
előfordulnak
2021.11.09.

HELYSZÍN: Budapest - Rácz Gyöngyi Kulturális Központ
FAHÉJKA C. ZENÉS IFJÚSÁGI GYERMEK SZÍNDARAB

A színház kiemelt feladata, hogy a gyerekeket jóra nevelje: a természet, az igaz barátság, az
egészséges önkép – és nem utolsósorban – a színház szeretetére.
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Erre vállalkozunk, amikor ezt a darabot a fiatal nagyérdemű elé vittük. Továbbá fontos, hogy a
leendő felnőtteknek olyan értékeket közvetítsünk, melyek hozzájárulnak a megfelelő világkép
kialakulásához.
A három kópé megint együtt rosszalkodik, beszélgetnek, vitatkoznak, ki, melyik mesét szereti a
legjobban. Ennek is, mint mindennek, vita, a vége, aztán eszükbe jut, mi lenne, ha rosszalkodás
helyett inkább a dalokkal próbálnák meggyőzni egymást, melyik mese jobb. Hirtelen nagy
beszélgetés következik, Fahéjka elmondja milyen jó álmodni, hiszen az álmok világában bármi
megtörténhet. Nagyszájú Panni nagyon szeretne a kedvenc dalaival álmodni és énekelni ezeket.

Okoskának eszébe jut, hogy nála vannak a varázslatos mesekártyák, csak húzni kell közülük. A
gyerekek segítségével a varázslat megtörténik és ki, melyik mesét szereti, már fel is csendülnek
az ismert dalok.

TEF TÁMOGATÁSÁBÓL: ROMA-NEMZ-KUL-21-0027
2021.11.06.

HELYSZÍN: Budapest - Rácz Gyöngyi Kulturális Központ

"Egyszer karolj át egy fát!" c. roma irodalmi előadás autentikus cigány zenével

A cigányság irodalmi tevékenysége két nagy csoportra osztható. Egyrészt a roma nyelven írt
roma irodalom, másrészt a magyar nyelven íródott roma irodalmi alkotások. A program
összeállításánál elsősorban a másodikra helyezzük a hangsúlyt, hiszen cél a cigány kultúra
megismertetése a többségi társadalom tagjaival. Csak magyarul alkotó prózaíró az úttörőnek
számító Lakatos Menyhért, valamint követői-pályatársai Osztojkán Béla,Holdosi József, Szécsi
Magda ,Nagy Gusztáv és így tovább.
A cigányság most kezd bekapcsolódni, integrálódni az európai társadalomba és a polgári
kultúrába. Éppen ezért érthető, hogy Péli a maga esztétikai programjához a reneszánsz korabeli
feltörekvő polgárság művészetét hívta segítségül.
Ez a kultúrateremtő szándék és program túlnő a festészeten, és a cigány kultúra egészét kívánja
átfogni. „Tulajdonképpen arra gondolok, hogy a cigányság Magyarországon hiába él itt hétszáz
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esztendeje, most kezd megszületni. Amíg az értelmisége nem jelent meg, legyen az bár egy kis
szellemi elit, amely megvalósítja ezt a népet, megírja a történetét, lejegyzi dalait, megfesti a
történetüket, megformálja az üzeneteket, s beviszi őket a kultúra világába, az örökkévalóságba,
addig - ez minden más népnél is így van — nem válhat egyenrangúvá a népek közösségében.
Többeknek, sokaknak kellene megismerkedni a cigány kultúrával, hogy megértsék, segíthessék
ezt az ezerarcú közösséget. Ezt a célt szolgálja ez az előadásunk, ahol a roma irodalom kitűnő
versei hangoznak el.

TEF TÁMOGATÁSÁBÓL: ROMA-NEMZ-CISZ-21-0044

ROMA NEMZETISÉGI CIVIL SZERVEZETEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁSÁRA.
Nagy hangsúlyt fektettünk a vidéki tájelőadások színvonalára,hogy a színházi roma kultúra ez
irányú áramlását elősegítsük.
Fesztiválokon is részt vettünk. Utazási költségeinket kiküldetési rendelvényekkel tudtuk
biztosítani.
Előadásainkhoz szükséges volt hang-fénytechnikát alkalmaznunk,ezek bérleti díját
finanszíroztuk ebből a támogatásból.
Adminisztrációs költségeink teszik lehetővé, hogy szervezetünk zökkenőmentesen tudjon
működni.
Beszereztünk egy okos hangfalat és derítőt,hogy a próbákon is tudjunk dolgozni.
A programok,közönségtalálkozók,dráma foglalkozások étkezési költségeit is feltüntettük.
Kommunikációs költségünk lehetővé tette,hogy előadásainkat
leszervezhessük,egyeztessük,anyagainkat eljuttassuk a rendezvényünk helyszíneire.(pl
plakát,szórólap,fotók stb.)
Banki költségeinket,nevezési díj,közjegyzői díj költségeinket is sikerült a támogatásból
finanszírozni.
Honlap karbantartás,frissítések,feltöltések,tartalomszolgáltatások,tárhelydíj ebből fedeztük.
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Jelmezeket is tudtunk vásárolni,készíttetni az előadásokhoz.
Más pályázatokban az itt elszámolt költségeket nem szerepeltettük.
A működésünkhöz elengedhetetlenek a fent felsorolt kiadások, amelyeket az Önök
támogatásából finanszírozhattunk,amit tisztelettel megköszönünk!
Honlapunkon és plakátjainkon a Támogató, a Belügyminisztérium nevét és hivatalos grafikai
logóját megjelenítettük.

TEF TÁMOGATÁSÁBÓL: ROMA-NEMZ TAB-21-0306

TIÉD LEHET A VILÁG, A CSODA BENNED VAN! DRÁMAPEDAGÓGIAI NYÁRI TÁBOR
ROMA GYEREKEKNEK
A táborunk 5 napos volt Miskolcon.
Drámapedagógiai foglalkozások:
A drámapedagógiai és a színházi nevelés olyan művészeti oktatási módszer együttese, amely a
jövő generációját az emberi értékek középpontba helyezésével, a személyiség teljes körű
fejlesztésével nevel. A dramatikus eszközök használata lehetővé teszi, hogy a problémákkal,
konfliktusokkal, veszélyes élet helyzetekkel való találkozás. Bizonyított, hogy a
drámapedagógusok e módszerei és technikái alkalmasak a különböző korosztályú gyerekek
problémáinak kezelésére.

TEF TÁMOGATÁSÁBÓL: ROM-RKT-21-A-0054

CINKA PANNA ROMA SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK SOROZATA
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓKKAL 2021
Romák és a nem romák közti előítéletek, és az ebből fakadó megosztottság oldása a művészet
eszközeivel.
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A roma társadalmi integráció felgyorsítása, a roma kultúra megőrzése közvetve hatással van a
magyar kultúrára. Jelen esetben ez kibővül a többi hazánkban élő, programunkban részt vevő
nemzetiségekre is.
6 helyszínen,6 alkalommal roma nemzetiségi identitást megerősítő színházi előadásokközönség találkozók-egyes előadásoknál fotó kiállításokkal.
A 6 alkalom magában foglalja a Holokauszt megemlékezést is.

EGYÉB SAJÁT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEINK

A Roma Kultúra Napja – stream előadás
2021.04.08.
A „cigányság szent ünnepének” nevezte Choli Daróczi József költő-író a minden év áprilisának
első hétvégéjén megrendezendő Roma Kultúra Napját.

Roma Holokauszt (Pharrajimos) Emléknap
2021.08.02.
Budapest- Rácz Gyöngyi Kulturális Központ
A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján augusztus 2-a a
roma holokauszt nemzetközi emléknapja.

Tiéd lehet a világ, a csoda benned van! Drámapedagógiai nyári tábor roma gyerekeknek
A tábor megvalósítása nyelvünk, kulturális hagyományaink, szellemi és tárgyi örökségük méltó
ápolását segítik elő.
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Repertoár darabjaink forgalmazása 2021

Pólika c. zenés vidám sorsdráma az előítéletről
Kovács Apollónia a Kossuth-díjas művész a magyar és a cigány dal koronázatlan királynője.
Balladák földjén - c. erdélyi balladák színpadi adaptációja
Nem kisebb név fémjelzi az előadásban elhangzó és eljátszott balladákat, mint Kallós Zoltán
néprajzkutató.
Szécsi Magda: Csörgőkezű, Vödörjáró, Dobhasú – c. interaktív zenés ifjúsági- és
gyermekdarab
Szécsi Magda története nem is annyira mese, inkább moralitás szeretetről, barátságról,
elfogadásról.
Forgách-Böhm- Fodor: Gyere, Josephine! – c. interaktív sanzon játékest
Josephine Baker néger művésznő első budapesti látogatásának történetét mutatja be ez a zenés
darab.
Fekete- Fehér Hangok c. irodalmi pódiumest sorozat, autentikus cigányzenével-, énekkeltánccal
Cigány- magyar-spanyol költők versei hangoznak el autentikus cigány zenével, dalokkal,
táncokkal színesítve.
Állásinterjú c. zenés tragikomédia
Egy látszólag hagyományos roma család a mindennapjait éli Budapesten. Aztán hamar kiderül,
hogy nem is annyira hagyományosak.
Vers és Ima – a roma irodalom gyöngyszemei
A versszínház az irodalom, a színház, a zene különleges ötvözete. Több mint színház, több mint
irodalom, több mint szórakoztatás.
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FESZTIVÁLOK:

JELEN/LÉT Nemzetiségi Színházak Fesztiválja – Nemzeti Színház Budapest 2021.09.11.

KEVEFESZT Országos Nemzetiségi Fesztivál – Ráckeve 2021.07.10.
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Pesterzsébeti Nyár – Főtér 2021. 06.25.

Közönség –PR-sajtó
Marketing szempontból színházunk fő felülete a különböző online felületek. A leghatékonyabb
a facebook, ahol napi kapcsolatban és frissítésben lehetünk közönségünkkel. Használjuk a
messenger alkalmazást, mely lehetővé teszi, hogy a nap bármely szakában kommunikálhassunk
nézőinkkel.
- bemutatóinkra, előadásainkra meghívjuk a helyi és az országos médiát
- előadásaink után közönségtalálkozót tartunk igény szerint
- facebook: https://www.facebook.com/ciganyszinhaz/
youtube felületére – előadás részletek, interjúk, fotók feltöltése folyamatos
Honlapunk:www.cinkapanna.hu
Székhelyünkön:
2020.január 15-től székhelyünket áthelyeztük Pesterzsébetre. Azonnal felvettük a kapcsolatot a
Pesterzsébeti Önkormányzattal. Tárgyalásaink eredményeképpen február 14-én a közgyűlés
megszavazta, hogy színházunknak próbalehetőséget biztosít a Civil Házban. Igényt tartanak a
közreműködésünkre a kulturális rendezvényeiken. A jövőbeni együttműködésünket is bővíteni
szeretnék. Annál is inkább, mivel a roma lakosság száma elég jelentős a XX. kerületben.
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Kulturális munkánkat már 2021-ben megkezdtük: gyermeknap, nemzetiségi napok, állami
ünnepek, nevelési programok, fesztivál:
Pesterzsébeti Nyár – Főtér Cigányvarázs c. előadásunk 2021. 06.25.
Folyamatos munkakapcsolatban állunk továbbra is az előző székhelyünk, az Érdi Polgármesteri
Hivatallal, mivel az eddigi munka kapcsolat mindkettőnk számára gyümölcsöző volt. Partnerek
vagyunk bármilyen rendezvényükön.
Állandó játszóhelyünk:
2016-tól már a Budapesti Rácz Gyöngyi Kulturális és Közösségi Központ ad otthont
előadásainknak. Korlátlanul biztosítja színházunknak a budapesti előadásaink helyszínét, sőt a
közönségszervezésben is részt vállalnak.
Kölcsönösen részt veszünk egymás programjain, ahogy azt az elmúlt években is tettük.
Tanodájuk is van, ahol a roma diákokkal kötetlen beszélgetéseket tartunk a cigány
identitásunkról,a cigány nyelv használatáról,a tovább tanulás fontosságáról,hétköznapi
életükről.
Raktárunkat (díszlet- jelmez-kellék) a Fővárosi Roma Önkormányzat biztosítja. Mindkét
helyen ingyen bocsájtják rendelkezésünkre a színháztermet illetve a raktárhelyiséget.
Ez nagymértékben segíti színházunk működését!
Együttműködünk:
- Magyarországi Szerb Színház
- Rácz Gyöngyi Kulturális Központ
- „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság
- Fővárosi Roma Önkormányzat
- Miskolci Romano Teatro Kulturális Egyesület
Budapest, 2022.05.25.

Mata András
Elnök

11

CINKA PANNA CIGÁNY SZINHÁZ ALAPITVÁNY
1201 Budapest, Tinódi utca 62.
Adószám: 18665996-1-43
Nyilvántartási szám: 13-01-0000728
KSH-szám: 18665996-9499-569-01
Ügyszám: 1400/Pk.62647/1993

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2021. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2022.05.25.
__________________________
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült a Forint-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Kiegészítő melléklet

CINKA PANNA CIGÁNY SZINHÁZ ALAPITVÁNY

Általános rész
A CINKA PANNA CIGÁNY SZINHÁZ ALAPITVÁNY tevékenységét 1994. évben kezdte meg.
Az alapítvány tartós, közérdekű célja: A cigányság kultúrájának megőrzése. Ennek közvetítésével
és művészetünk bemutatásával a tehetséges cigány - nem cigány fiatalok színházi nevelése,
drámapedagógiai és módszertani feladatok végzése, megvalósítása az alábbi területeken:
- cigány színház létrehozása és működtetése,
- színházi nevelési programok létrehozása.
A közhasznú tevékenység megnevezése: Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CCVI. tv. 26.c/4.
A vállalkozás közhasznú alapítványként működik, a törzstőke nagysága 100 ezer Ft.
Székhelye: 1201 Budapest, Tinódi utca 62.
Az alapítványt belföldi magánszemélyek hozták létre.
Az alapítvány kuratórium tagjainak adatai:
Név
Werner József
Jónás Judit
Mata András
Sárközi Lajos
Horváth Károly
Képviseletre jogosultak:
Név
Mata András

Cím
7385 Gödre Dózsa György út 5.
1201 Budapest, Tinódi utca 62.
1107 Budapest, Szállás utca 13/B fs. 2
6300 Kalocsa, Tavasz utca 26.
1041 Budapest, Rózsa utca 31. 6.18.

Lakhely
1107 Budapest, Szállás utca 16/B. fs. emelet 2.

2021. évben az alapítványnak 55 előadása volt. Új bemutató 2021 évben 4 színmű.
Az előadások nézőszáma: 11 536 fő volt, amelyek kivitelezésében 5 fő önkéntes segédkezett.
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.
A külső szolgáltató neve: Medipack Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
elérhetősége: 1223 Budapest, Török Bálint utca 10.
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Takács Éva. Regisztrációs száma: 160246.
A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem
ellenőrizte.
A mérlegkészítés pénzneme eFt.
MEDIPACK KFT.
A mérlegkészítés időpontja 2022.05.25.
Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Készítette: Medipack Kft., Budapest
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Kiegészítő melléklet

CINKA PANNA CIGÁNY SZINHÁZ ALAPITVÁNY

Számviteli politika
A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni
és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.
A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves
beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A"
változatban készíti.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli
törvény előírásai szerint vezesse.
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre
álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.
A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.
Értékcsökkenési leírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata,
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában
történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris
leírást alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Nem jelentős maradványérték:
Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal
vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének
10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként
értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.
A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.
Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett
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körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés
megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő
mellékletben bemutatásra kerül.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor,
ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik,
illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke – a
jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása
következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként
meghatározott összeget).
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert)
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült
vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli
értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén
meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát
vezet, a főkönyvvel való egyeztetés fordulónapkor történik.
A készletek értékelése átlagos beszerzési (előállítási) áron (mérlegelt átlagáron) történik.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A
munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.
MEDIPACK KFT.
Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott
üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét
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növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.
A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt
ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.
Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az alaptevénységből származó
eredménytartalékba kerül átvezetésre.
Az alapítványnak nemcsak a Számviteli törvény, hanem a rá vonatkozó számviteli
kormányrendelet, valamint a Civil törvény és az azt kiegészítő kormányrendelet előírásait is
figyelembe véve kell évente a számviteli beszámolóját elkészíteni. A beszámoló formáját a civil
szervezet jellege, és az adott évet megelőző két év számviteli beszámolóiban szereplő
jogszabályban nevesített a nagyságot jelző mutatóértékek határozzák meg.
A beszámoló:
Számviteli kormányrendelet szerinti egyszerűsített éves beszámoló, melyet kettős könyvvitellel kell
alátámasztani, és részei:
mérleg
eredménykimutatás
kiegészítő melléklet
Minden civil szervezetnek - *nem csak a közhasznú jogállásúaknak! - az éves beszámoló mellé
közhasznúsági mellékletet is kell készíteni 2013-tól kezdve.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
a tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatását,
a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, a kapcsolódó közfeladatokat és az azokat
meghatározó jogszabályhelyeket,
ezen tevékenységek fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők létszámát és a tevékenység főbb
eredményeit,
a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását
valamint a közhasznúság feltételeinek való megfelelés megállapításához szükséges adatokat,
mutatókat
A közhasznúsági melléklet mintáját a 350/2011 rendelet melléklete tartalmazza. A közhasznúsági
mellékletet ezen mellékletnek megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell
elkészíteni.
A közhasznú szervezeteknek a számviteli beszámolóhoz tartozó kiegészítő mellékletben:
központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott
támogatás, adomány (támogatási program) keretében felhasznált összegeket támogatásonként.
Visszatérítendő támogatás felhasználását külön pontban kell feltüntetni.
a szervezet által az adott évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
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Tájékoztató rész
A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.
Vevői követelés nincs.
Egyéb követelések bemutatása:
Egyéb követelések

Összeg (e Ft)

Egyéb követelések
Összesen

0
0

Az eszközök értékelése következtében a társasági adó alapjának számításánál az adózás előtti
eredményt módosító tételek nem voltak.
Saját tőke
Jegyzett tőkén kívüli egyéb tőkeelemek változása:
SAJÁT TŐKE

Növekedés
(e Ft)

Eredménytartalékalaptevékenység
Összesen

0
0

Csökkenés
Változás oka
(e Ft)
3 105 Veszteség -2020-alaptev.
3105

Kötelezettségek
A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.
Szállítói kötelezettség nincs.
Egyéb kötelezettségek
Támogatások
Összesen

Összeg (e Ft)
13 473
13 473

Rövidlejáratú kölcsön: 14 eFt.
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A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.
Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából
jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.
A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Exportértékesítés, importbeszerzés nem volt.
MEDIPACK KFT.
A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:
Megnevezés
Támogatások-elszámolt bevétele
Összesen

Bevétel (e Ft)
16 638
16 638

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.
A vállalkozás támogatási program keretében dotációt kapott:
A támogatások részletes bemutatása az 1. sz. mellékletben található.
Jogcím
Előző évben
kapott

2020. évi kp-i ktgv.
támogatás
2021.évi kp-i ktgv. támogatás
Összesen

folyósított

felhasznált

Tárgyévben
folyósított

kapott

felhasznált

8 000

8 000

5 203

0

0

1 797

0
80 00

0
8 000

0
5 203

28 800
28 800

28 800
28 800

15 727
17 524

2021. évi támogatás elszámolásból 972,-eFt tárgyi eszköz beszerzés volt, ennek a 2021. évi
écs-je:85 ,-eFt. 2021. évi halasztott bevétel záró egyenlege: 887,-eFt.
Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel nem volt.
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.
A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:
Megnevezés
Üzemanyag ktg
Nyomtatvány, irodaszer ktg
Díszlet ktg
Kellék és fogyó kellék ktg
Összesen

Készítette: Medipack Kft., Budapest
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A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:
Költségnem
Szállítás, fuvar ktg
Számítástechikai szolg
Kölcsönzési díj
Bérleti díj
Utazás, szállás ktg
Posta ktg
Telefon, internet ktg
Művészeti tevékenység ktg
Ügyvédi ktg
Egyéb igénybevett szolg ktg
Karbantartási ktg
Összesen

Költségek (e Ft)
17
58
1 580
127
463
46
461
7 758
5
1 039
100
11 654

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:
Megnevezés

Összeg (e Ft)

Hatósági díjak
Bank ktg
Tagsági díjak
Összesen

3
185
57
245

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:
Megnevezés

Összeg (e Ft)

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Összesen

0
2 098
0
2 098

Munkavállalók létszámadatai
Állománycsoport
Átlagos létszám (fő)

Fizikai

Szellemi
0

0

Az egyéb ráfordítások alakulása:
Költségnem
Egyéb ráfordítások
Összesen
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Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.
Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.
A társaságnál a pénzügyi műveletek bevételeinek értéke az alábbiakból tevődött össze:
Megnevezés
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Összesen

Bevétel (e Ft)
0
0

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Megnevezés
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Összesen

Összeg (e Ft)
0
0

A közhasznú szervezetet megillető Tao kedvezmény:
Tao. tv. 4. § 18. pont:
A közhasznú szervezetnek nem kell az adóévben társasági adót fizetnie,
• ha a vállalkozási tevékenységének a bevétele nem haladja meg a kedvezményezett bevételi
mértéket, azaz az összes bevételének a 15 százalékát.
Helyi adómentesség:
Adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3)
bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a
köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi
iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.
Fontos, e mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben
folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után
sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Mutatószámok
Pénzügyi helyzet mutatószámai
A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 1,73..
A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult.
A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,63, előző évben 4,41. A fenti mutatók alapján
elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.
A jövedelmezőség mutatói
A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 6,45%, előző évben -31,94% volt.
Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 6,65%, előző évben -24,80% volt.
Az EBIT tárgyévben 674 ezer Ft, előző évben -3105 ezer Ft volt.
Az EBITDA tárgyévben 848 ezer Ft, előző évben -2932 ezer Ft volt.
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.SZ. MELLÉKLET
2020.-2021 TÁMOGATÁSOK
2021. évi
támogatások

Sor-szám Jogím
1.

kp.
ktgvetés

2.

kp.
ktgvetés

Honnan
Nemzeti Kulturális
Alap

adatok eFt-ban

pályázati azonosító

kapott

folyósított

felhaszn
ált

egyenleg
-2021.12.3
1-én

108117/05054

1 500

1 500

1 500

0

TÁRSADALMI
ESÉLYTEREMTÉSI
FŐIGAZGATÓSÁG

ROMA – NEMZ CISZ – 210044

2 200

2 200

2 200

0

kp.
ktgvetés

TÁRSADALMI
ESÉLYTEREMTÉSI
FŐIGAZGATÓSÁG

ROMA-NEMZ-KUL-21-002
7

800

800

800

0

4.

kp.
ktgvetés

TÁRSADALMI
ESÉLYTEREMTÉSI
FŐIGAZGATÓSÁG

ROMA-NEMZ
TAB-21-0306

1 900

1 900

1 900

0

5.

kp.
ktgvetés

6 000

6 000

6 000

0

2 000

2 000

2 000

0

1 200

1 200

1 200

0

1 700

1 700

0

1 700

500

500

0

500

1 000

1 000

0

1 000

3.

6.

7.

kp.
ktgvetés

kp.
ktgvetés

BELÜGYMINISZTÉ
RIUM
EMBERI
ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA-E
MBERI
ERŐFORRÁSOK
TÁMOGATÁSKEZE
LŐ

BM/37-5/2021

EMMI-MUK-21-NEMZ-000
2

TÁRSADALMI
ESÉLYTEREMTÉSI
FŐIGAZGATÓSÁG

ROM-RKT-21-A-0054

NEMZETI
KULTURÁLIS ALAP

108117/05417

NEMZETI
KULTURÁLIS ALAP

108104/00668

NEMZETI
KULTURÁLIS ALAP

108145/00884

8.

kp.
ktgvetés

9.

kp.
ktgvetés

10.

kp.
ktgvetés

11.

kp.
ktgvetés

EMI-EPER
TÁMOGATÁS

EMT-TE-A-B-21-0251

3 000

3 000

127

2 873

12.

kp.
ktgvetés

EMI-EPER
TÁMOGATÁS

EMT-TE-A-B-21-0258

1 000

1 000

0

1 000

13.

kp.
ktgvetés

EMI-EPER
TÁMOGATÁS

EMT-TE-A-B-21-0095

1 000

1 000

0

1 000

14.

kp.
ktgvetés

EMI-EPER
TÁMOGATÁS

EMT-TE-A-A-21-0032

5 000

5 000

0

5 000

28 800

28 800

15 727

13 073

2021.év összesen
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2020. évi
támogatások

Sor-szám Jogím

Honnan

1.

kp.
ktgvetés

EMMI

2.

kp.
ktgvetés

EMMI

kp.
ktgvetés

3.
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adatok eFt-ban
2020. évi
kapott folyósított elsz.

pályázati azonosító

2021.
évi
elsz.

EMMI-MUK-20-NEMZ-0002
2 000

2 000

1 832

168

5 000

5 000

2 770

2 230

1 000

1 000

600

-600

8 000

8 000

5 202

1 798

EMT-TE-A-B-20-0602
Nemzeti Kulturális
Alap

108217/00123

2020.év összesen

2021.-2020. évi nem elszámolt támogatások

év

Jogím

kp.
2021 ktgvetés
kp.
2021 ktgvetés
kp.
2021 ktgvetés
kp.

2021 ktgvetés
kp.

2021 ktgvetés
kp.

2021 ktgvetés
kp.

2021 ktgvetés
kp.

2020 ktgvetés

Honnan

pályázati azonosító

NEMZETI KULTURÁLIS
108117/05417
ALAP
NEMZETI KULTURÁLIS
108104/00668
ALAP
NEMZETI KULTURÁLIS
108145/00884
ALAP

egyenleg

kapott

folyósított felhasznált -2021.12.31-én

1 700

1 700

0

1 700

500

500

0

500

1 000

1 000

0

1 000

EMI-EPER
TÁMOGATÁS

EMT-TE-A-B-21-0251

3 000

3 000

127

2 873

EMI-EPER
TÁMOGATÁS

EMT-TE-A-B-21-0258

1 000

1 000

0

1 000

EMI-EPER
TÁMOGATÁS

EMT-TE-A-B-21-0095

1 000

1 000

0

1 000

EMI-EPER
TÁMOGATÁS

EMT-TE-A-A-21-0032

5 000

5 000

0

5 000

Nemzeti Kulturális Alap

108217/00123
1 000

1 000

0

1 000

14 200

14 200

127

14 073

2021-2020.év összesen

Készítette: Medipack Kft., Budapest
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2021. ÉVI TÁMOGATÁSOK
1/Nemzeti Kulturális Alap
1.500.000-FT
Szécsi Magda: CIGÁNYOK KIRÁLYA CÍMŰ ZENÉS IFJÚSÁGI ÉS GYERMEK ELŐADÁS BEMUTATÁSA
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 108117/05054
IDŐSZAK: 2020.09.01.-2021.08.31(PANDÉMIA MIAT ENGEDÉLY VAN RÁ, HOGY KITÓLÓDIK 2022.ÉVRE)
MEGTARTOTT BEMUTATÓ: 2022.03.04.
ELSZÁMOLT SZÁMLÁK: 2022.03.04. ZENEI RENDEZŐ, RENDEZÉS, 1 FŐ SZÍNÉSZ BIZTOSÍTÁSA,
DÍSZLET -JELMEZTERVEZÉS.
ELSZÁMOLVA 2021 ÉVRE: 1 500 000,-FT.
------------------------------------------------------------------------------------------------2/TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
2.200.000-FT
ROMA NEMZETISÉGI CIVIL SZERVEZETEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁRA.
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: ROMA – NEMZ CISZ – 21- 0044
IDŐSZAK: 2021.01.01- 2021.12.31.
ELSZÁMOLVA 2021 ÉVRE: 2 200 000,-FT.
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG:
Karbantartás, eszközök bérleti díja: pl Hang-fénytechnika éves bérleti díja;mikroportok;projektor;digitális kamera;
700.000nyomtatvány (kiadási pénztárbizonylat, számlatömb), irodaszer beszerzés (ügyviteli fogyóeszközök: lyukasztó,
tűzőgép, nyomtatópatron, toner) pénzügyi szolgáltatások (bankköltség, pénzforgalmi jutalék - bankszámlakivonat
alapján), jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások: könyvelési díj, könyvvizsgálói díj, fordítási költség, ügyviteli
szolgáltatás (ügyviteli tanácsadás, ügyvitelszervezés költségei), ügyvédi munkadíj,közjegyzői díj,munka-/tűzvédelmi
szolgáltatás, üzemorvosi szolgáltatás, törvényi megfeleléshez szükséges (pl. adózási változásokról szóló) képzés
költsége, egyéb a szervezet adminisztrációs költségei
200.000
telefonköltség (mobil és vezetékes telefon forgalmi és előfizetési díja, mobil feltöltő kártya költsége), − internet költség
postaköltség (levélfeladás, pénz feladás díja, csomagfeladás
200.000
Honlap karbantartás költségei : domain díj, a folyamatos feltöltés, a tárhely díj, tartalomszolgáltatás költsége
100.000
Utazás-, kiküldetés költségei

300.000

Budapesti,vidéki és külföldi fellépéseink,színházi próbáink,szervezéseink,tárgyalásaink
szállásköltségek, - étkezési költségek (éttermi fogyasztás, élelmiszer vásárlás)
300.000

során

felmerülő

jelmezek kölcsönzése,jelmezek készítése,kivitelezése,üzletekben vásárolt felsőruházat és lábbelik amelyeket
fellépőruhaként használunk
150.000
nevezési díjak

50.000

tárgyi
eszközök:irodai
gépek,mikroportok,rádióboxok,hang-fénytechnikai
eszközök,háztartási
gépek,hangfalak,lámpák,izzók,elemek,akkumulátorok,villamossági dolgok,led fények,műanyag bútorok,irodabútorok
stb.
200.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
800.000-FT

Készítette: Medipack Kft., Budapest
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EGYSZER KAROLJ ÁT EGY FÁT! C. ROMA IRODALMI ELŐADÁS AUTENTIKUS CIGÁNY ZENÉVEL.
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: ROMA-NEMZ-KUL-21-0027
IDŐSZAK:2021.01.01. – 2021.12.31.
ELSZÁMOLVA 2021 ÉVBEN: 800 000,-FT
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK.
A10.Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj
oktatók-,
előadók
színművészek,
zenészek,
rendező,
rendezőasszisztens,
öltöztető,súgó,háttérmunkások,technikusol,fotós,videós,operatőr,informatikus,fellépők díja, hangosítás, zene-, tánc
szolgáltatás költsége,hang és fénytechnikai eszközök bérleti díja, terembérlet díja,
500.000
A12. Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei
Bemutató,közönségtatlálkozó,próbák,megbeszélések alatt keletkező élelmiszer és étkezési költségek
200.000
A14. Munka-, védőruha, védőfelszerelés költségei
Jelmezek

50.000

A15. Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Háttérdekoráció
----------------------------------------------------------------------------------------------------

50.000

4/TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
1.900.000-FT
TIÉD LEHET A VILÁG, A CSODA BENNED VAN! DRÁMAPEDAGÓGIAI NYÁRI TÁBOR ROMA
GYEREKEKNEK.
PÁLYAZITI AZONOSÍTÓ: ROMA-NEMZ TAB-21-0306
IDŐSZAK2021.01.01.- 2021.12.31.
ELSZÁMOLVA: 2021 ÉVRE: 1 900 000,-FT
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
A 10. Rendezvényszervezés költsége és részvételi díj:
Színészek-drámapedagógusok,oktatók-, előadók-, fellépők díja, hangosítás, zene-, tánc,videó-fotó riporteri, készítő
szolgáltatás,asszisztens,hang-fénytechnikus költsége
1.050.000
A11. magánszemély tulajdonában lévő gépjármű szervezet érdekében történő használata (kiküldetési rendelvénnyel)
Tömegközlekedés költségei.
250.000
A 12. Szállás-, étkezés és élelmiszer költségei

400.000

A 14. Jelmezek,ruhaneműk,kellékek a drámaórákhoz

100.000

A
15.
Egyéb
beszerzések,
szolgáltatások:
a
foglalkozások
anyagköltségei
(tollak,ceruzák,festékek,papír-írószer,fénymásoló papír,nyomtatópapír),
egyéb anyagokat (dekoráció, evőeszköz,
pohár, tálca, törölköző,szalvéta,toalettpapír, konyharuha, egészségügyi láda,egészségügyi papír,tisztasági
csomagok,gyógyszertári termékek,fertőtlenítők,
100.000
5/BELÜGYMINISZTÉRIUM
6.000.000.-FT
SZÍNHÁZI DARABOK ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁI, PRÓBÁI A SZÍNHÁZI BEMUTATÓ.
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: BM/37-5/2021
IDŐSZAK: 2021.01.01. – 2021.12.12.
ELSZÁMOLVA: 2021.ÉVRE: 6 000 000,-FT
ELSZÁMOHATÓ KÖLTSÉGEK:
Diszlet, jelmez, kellék tervezése és kivitelezése, 2 új bemutató
1.800.000
Szakmai

koordinátorok,

színművészek,

Készítette: Medipack Kft., Budapest
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rendező,zeneszerző,koreográfus,grafikus, romológus, közreműködők,hang-fény technikusok fotó-videórögzítő, súgó,
öltöztető, fodrász, sminkes, háttérmunkások és egyéb munkát végző munkatársak stb. díjának számlás kifizetése 2
ősbemutató előadás előkészítő munkái, próbafolyamatai:
2.900.000
Hang-fénytechnikai eszközök bérleti díj 2 ősbemutató előadás előkészítő munkái, próbafolyamatai,bemutatója
500.000
Reprezentációsköltségek:próbafolyamat,közönségtalálkozók(élelmiszer.éttermi fogyasztás)
100.000
Nyomtatópatronok, nyomtatópapírok, fénymásoló papír csomagok, papír-írószer csomagok beszerzése a 2 ősbemutató
előadás előkészítő munkái, próbafolyamatai
100.000
-------------------------------------------------------------------6/EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA-EMBERI ERŐFORRÁSOK TÁMOGATÁSKEZELŐ
2.000.000-FT
CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY EMTV.SZERINTI 2021. ÉVI SZAKMAIPROGRAMJAINAK
MEGVALÓSÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZATI AZONÓSÍTÓ: EMMI-MUK-21-NEMZ-0002
IDŐSZAK: 2021.03.31.- 2022.02.28.
ELSZÁMOLVA: 2021.ÉVBEN: 2 000 000,-FT
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Művészek, közreműködők, munkatársak díja művészek, közreműködők, munkatársak díjának számlás kifizetése
660.000
adminisztrációs költség (pl. irodaszer, fénymásolás, postaköltség
10.000
Könyvelési díj,ügyvédi munkadíj,nevezési díj stb.
150 000
Jelmez költség
jelmezek
Utazási költség
400.000

200.000
300 000
Szereplők,alkotók,háttérmunkások stb.utazási költségei

ÉVES MŰKÖDÉS KÖZBEN ADÓDÓ EGYÉB SZOLGÁLTATÁS VÁSÁRLÁS, TAGDÍJAK
.
10.000
ÉVES MŰKÖDÉS KÖZBEN ADODÓ EGYÉB ANYAGKÖLTSÉGEK DEKORÁCIÓ 70.000
-------------------------------------------------------------------------------------7/TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
1.200.000-FT
CINKA PANNA ROMA SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK SOROZATA KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓKKAL 2021.
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: ROM-RKT-21-A-0054
IDŐSZAK:2021.01.01.- 2021.12.31.
ELSZÁMOLVA: 2021. ÉVBEN: 1 200 000,-FT.
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
A programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíja szerződés, vagy számla alapján:
Színművészek,előadók,súgó,asszisztens,öltöztető,fodrász,hang-fénytechnikus,fotós tiszteletdíjak számlás,szerződés
kifizetés 6 alkalommal
880.000
útiköltség kiküldetési rendelvénnyel

Készítette: Medipack Kft., Budapest
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vendéglátás, étkezés költsége
Hang-fény technikai eszközök bérlése 6 alkalommal,6 helyszínen
-----------------------------------------------------------------

40.000
180.000

8/NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1.700.000-FT
LAKATOS KLÁRA: SOPÁNKA CÍMŰ INTERAKTÍV ZENÉS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÍNDARAB
BEMUTATÁSA.
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 108117/05417
IDŐSZAK: 2021.07.01-2022.12.31.
ELSZÁMOLÁS 2022. ÉVBEN: 1 700 000,-FT
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
A költségvetési sorok között átjárhatóság biztosított
ALKOTÓ(K) TISZTELETDÍJA
BÉRLETI DÍJ
DÍSZLET
ELŐADÓK TISZTELETDÍJA
jELMEZ
KELLÉK
MŰVÉSZETI SZAKEMBEREK TISZTELETDÍJA (ASSZISZTENS, ÜGYELŐ,
SÚGÓ, ZENEI VEZETŐ, KORREPETITOR, KOREOGRÁFUS, BÁBTERVEZŐ)
TECHNIKAI SZAKEMBEREK TISZTELETDÍJA (SZÍNPADMESTER,
HANGOSÍTÓ, VILÁGOSÍTÓ, BÁBKÉSZÍTŐ
---------------------------------------------------------------------------9/NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
500.000,-FT
NE JÁSZD MAGAD! JÁTSZ MAGADÉRT 2021 MEGVALÓSÍTÁSÁRA
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 108104/00668
IDŐSZAK: 2021.07.01-2022.12.31.
ELSZÁMOLÁS:2023.03.01
ELSZÁMOLÁS 2022. ÉVBEN: 500 000,-FT
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
A költségvetési sorok között átjárhatóság biztosított
ELŐADÓK TISZTELETDÍJA
MŰVÉSZETI SZAKEMBEREK TISZTELETDÍJA (ASSZISZTENS, ÜGYELŐ,
SÚGÓ, ZENEI VEZETŐ, KORREPETITOR, KOREOGRÁFUS, BÁBTERVEZŐ)
UTAZÁSI KÖLTSÉG (ELŐADÓK, DIÁKOK)
DÍSZLET
JELMEZ
KELLÉK
HANGTECHNIKA TERVEZÉS
------------------------------------------------------------------------------------10/NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1.000.000,-FT
SZÉCSI MAGDA: CSÖRGŐKEZŰ, VÖDÖRJÁRÓ, DOBHASÚ CÍMŰ INTERAKTÍV ZENÉS IFJÚSÁGI –
GYERMEKDARAB TOVÁBJÁTSZÁSA
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 108145/00884
IDŐSZAK: 2021.06.01-2022.12.31.
ELSZÁMOLÁS:2023.03.01
ELSZÁMOLÁS 2022. ÉVBEN: 500 000,-FT
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
A költségvetési sorok között átjárhatóság biztosított
ELŐADÓK TISZTELETDÍJA
MŰVÉSZETI SZAKEMBEREK TISZTELETDÍJA (ASSZISZTENS, ÜGYELŐ,
SÚGÓ, ZENEI VEZETŐ, KORREPETITOR, KOREOGRÁFUS, BÁBTERVEZŐ)

Készítette: Medipack Kft., Budapest
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UTAZÁSI KÖLTSÉG
BÉRLETI DÍJ

11-14/EMI-EPER TÁMOGATÁSOK
EMT-TE-A-B-21-02513 000 000,-FT
2021. ÉVBEN ELSZÁMOLVA: 127 000,-FT
EMT-TE-A-B-21-0258- 1 000 000,-FT
2022.ÉVBEN LESZ ELSZÁMOLVA
13/2021-EMT-TE-A-B-21-0095-1 000 000,FT,
2022.ÉVBEN LESZ ELSZÁMOLVA
14/2021- EMT-TE-A-A-21-0032-5 000 000,-FT
2022.ÉVBEN LESZ ELSZÁMOLVA

2020-BAN MEGITÉLT TÁMOGATÁS 2021-RE ÁTHOZOTT SZÁMLÁK
1/2020. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA-EMBERI ERŐFORRÁSOK TÁMOGATÁSKEZELŐ
2 000 000,-FT
CINKA PANNA CIGÁNY SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY EMTV.SZERINTI 2021. ÉVI SZAKMAIPROGRAMJAINAK
MEGVALÓSÍTÁSA ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: EMMI-MUK-20-NEMZ-0002
IDŐSZAK: 2020.03.01-2021.02.28.
ELSZÁMOLÁS:2021.04.16.
2021-RE ÁTHOZOTT SZÁMLÁK:
MAGYAR POSTA 2021.02.15. 1380-FT
MAGYAR POSTA 2021.01.18. 1240-FT
VILLIMEX KFT NYOMTATÓPAPÍR 2021.01.25. 15240-FT
CSÁSZÁR ERZSÉBET 2020.ÉVI KÖNYVELÉS 2021.02.09. 150.000-FT
2020. ÉVBEN ELSZÁMOLVA: 1 832 140,-FT, 2021.ÉVBEN: 167 860,-FT
-----------------------------------------------------------------------2020. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA-EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ
(ELŐADÓI MŰVÉSZETI TÖBBLETTÁMOGATÁS)
5.000.000,-FT
CINKA PANNA CIGÁNYSZÍNHÁZ MŰKÖDÉSE: 1 ÚJ BEMUTATÓ ÉS 20 ELŐADÁS TÁJOLÁSA
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: EMT-TE-A-B-20-0602
IDŐSZAK: 2020.06.01.-2021.06.30.
ELSZÁMOLÁS:2022.
2021-RE ÁTHOZOTT SZÁMLÁK:
Vrabec Attila EV. Mikrofon, mikroport, hangfal. 2021.03.25.
1.089.900-ft
Vrabec Attila EV. Hordozható akumlátoros hangosító. 2021.03.25.
98.900-ft
Vrabec Attila EV. keverő-erősítő hordótáskahangfalak.
1.044.200-ft
ELSZÁMOLT ÖSSZEG: 2229508- FT MARADVÁNY :3492-FT
2020.NKA TÁMOGATÁS
1 000 000,-FT
PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 108217/00123
2022.ÉVBEN LESZ ELSZÁMOLVA
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