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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolója
2 0 1 3

Aulea Alapítvány az előadóművészekért
egyéb szervezet megnevezése

1139. Budapest Tahi u. 58.
címe

" A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte !"

Keltezés:

Budapest, 2014. május 28.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:

Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Az egyéb szervezet címe:

1139. Budapest Tahi u. 58.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2

0

1

3

ÉV
adatok E Ft-ban

sor
szám
a

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

Előző év(ek)
helyesbítése
d

Tárgyév
e

1

A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)

464

455

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

464

455

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)

2,223

5,667

6

I. KÉSZLETEK

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

2,223

5,534

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

1,355

13

11

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

4,042

6,135

12

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

163

-558

13

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

100

100

14

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

527

63

15

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

-464

-721

18

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

19

E. Céltartalékok

0

0

20

F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)

2,284

2,181

21

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2,284

2,181

24

G. Passzív időbeli elhatárolások

1,595

4,512

25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

4,042

6,135

133

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:
Az egyéb szervezet címe:

Aulea Alapítvány az előadóművészekért
1139. Budapest Tahi u. 58.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV
" A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte !"
adatok E Ft-ban
sor

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Előző év

A tétel megnevezése

szám

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek
Ebből: - támogatások
- adomány
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- elkülönített pénzügyi alap
- egyéb
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
Ebből: - alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1.+ - 2. + 3. + 4. + 5.)
Ebből: közhasznú tevékenység bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9. + 10. + 11.)
Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A - B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C - 12.)
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D - 13.)

Keltezés:

Alaptev.
2,014

Előző év(ek) helyesbítései

Váll. tev.

5,035

5,015
20
27

7,076
7,049
6,340
82

0

191
905
22
7,540
6,966
-464

0

-464

0

-464

0

0

Összes
2,014
0
5,035
0
0
0
0
5,015
20
27
0
0
0
7,076
7,049
6,340
82
0
191
905
22
0
7,540
6,966
-464
0
-464
0
-464

Alaptev.

Váll. tev.

0

Összes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alaptev.
2,155

Tárgyév
Váll. tev.

10,195

10,046
149
22

12,372
12,201
11,039
207

0

287
1,546
14
13,093
9,489
-721

0

-721

0

-721

0

Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:
Az egyéb szervezet címe:

Aulea Alapítvány az előadóművészekért
1139. Budapest Tahi u. 58.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. ÉV

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Előző év
A. Központi költségvetési támogatás

Tárgyév
5032

ezer Ft
Helyesbítés

10046

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Keltezés:

Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013

1. Szervezet azonosító adatai

Aulea Alapítvány az előadóművészekért

1.2. Székhely

1139. Budapest Tahi u. 58.

1.3. Bejegyző határozat száma:

1 2

1.4. Nyilvántartási szám:

0 1

1.5. Szervezet adószáma:

1 8 1 1 6 7 4 6 - 1 - 4 1

1.6. Képviselő neve:

P K

6 1 1 5 4

2 0 0 4

3

0 3 /

Kaucsek Bálint

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

előadó művészet, alkotóművészet, kulturális képzés

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Khtv.26.§. 3.

előadóművészek, diákok, nézőközönség

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Keltezés:

Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P. H.

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

pénzeszköz

Felhasználás célja
9,489

közhasznú tevékenység

4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenysége érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

9,489

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

ösztöndíj
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése

900
Előző év

támogatás
5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése

Tárgyév
1,540
Tárgyév
0

Előző év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0
Tárgyév

900

1,540

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1. Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.1. Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

A.

Keltezés:

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)
Előző év (1)

B. Éves összes bevétel
ebből:

Tárgyév (2)
7,076

12,372

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

7,076

12,372

H. Összes ráfordítás

7,540

13,093

82

207

6,966

9,489

-464

-721

0

0

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]

X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

X

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]

X

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

X

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]

Keltezés:

Nem

X

Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

NKA 4908/01623

Támogató megnevezése:

Miniszteri keret

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2012-2013 év

Támogatási összeg:

1,000,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

966,167 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

966,167 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

1,000,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

33,833 Ft

Dologi

966,167 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

1,000,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Pályázatunkban vállalt feladatait a Minisztérium által rendelkezésére bocsátott források mértékében alapítványunk megvalósította,
illetve sok tekintetben felül is múlta. Érzékelve a játszóhelyek anyagi lehetőségeinek beszűkülését,
az előadások számát, valamint megoldásra váró problémaként kezelve a kortárs előadóművészet szűk, rétegszerű
közönségszerkezetét kitörési pontokat kerestünk, amelyek következetes stratégia mentén,
középtávon a közönségépítést szolgálják. Előadásainkkal –táncnépszerűsítő és beavató színházi programunk keretében- kiléptünk a
hagyományos színházi terekből, igyekszünk elhagyni a fővárost, nyitni a vidék és
a határon túli magyar lakta területek felé, elérni azokat a korosztályokat, amelyek a jövő közönségét alkotják. Színházi nevelési
programunkba újabb városokat, országrészeket, iskolákat és más műfajokat képviselő újabb társulatokat is bevontunk.
Következetességünk abban is megnyilvánul, hogy beavató színházi programunk nem ér véget egy-egy előadás megtartásával.
Ugyanazokra a helyekre többször is visszajárunk, hogy fenntartsuk az érdeklődést, és a folyamatosságot.
Arról is gondoskodunk, hogy például az iskolai előadásokat második lépésben lehetőség szerint már színházi körülmények között
tartott előadások kövessék a foglalkozások eredeti szerkezetének megőrzése mellett.
Elkezdtük a legfiatalabb korosztályik bevonását óvodai programunk megvalósításával.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

Mobilitás 3416-06-0056/12

Támogató megnevezése:

EMMI

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013 év

Támogatási összeg:

1,000,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,000,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

1,000,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

1,000,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

1,000,000 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

1,000,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alapítvány alapító okiratában foglalt tevékenységi körök szerint táncnépszerűsítés és beavató program tevékenységekben
került felhasználásra: Előadásainkkal –táncnépszerűsítő és beavató színházi programunk keretében- kilépünk a hagyományos
színházi terekből, igyekszünk elhagyni a fővárost, nyitni a vidék és
a határon túli magyar lakta területek felé, elérni azokat a korosztályokat, amelyek a jövő közönségét alkotják. Színházi nevelési
programunkba újabb városokat, országrészeket, iskolákat és más műfajokat képviselő újabb társulatokat is bevontunk.
Következetességünk abban is megnyilvánul, hogy beavató színházi programunk nem ér véget egy-egy előadás
megtartásával.Ugyanazokra a helyekre többször is visszajárunk, hogy fenntartsuk az érdeklődést, és a folyamatosságot.
Arról is gondoskodunk, hogy például az iskolai előadásokat második lépésben lehetőség szerint már színházi körülmények között
tartott előadások kövessék a foglalkozások eredeti szerkezetének megőrzése mellett.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3117/05196 Cselekvő test

Támogató megnevezése:

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2012-2013 év

Támogatási összeg:

800,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

800,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

800,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

800,000 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

800,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A kísérleti előadás a sound design és a kortárs tánc találkozása a modern technológiai eszközök rendhagyó, kreatív felhasználásának

segítségével. A test anatómiai mozgásait vizsgáló, azoknak hangot is kölcsönző intermediális előadásban a táncosok teste maga is
az interaktív hanginstalláció része. Térbeli mozgásuk iránya, jellege és intenzitása befolyásolja az előadás zenéjének
digitálisan modifikált hangzását. Így a "jó hangzás" érdekében a koreográfus szerepét könnyen átveheti a zeneszerző,
miközben a táncosok szinte hangszerekké válnak.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3156/00033

Támogató megnevezése:

NKA

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013 év

Támogatási összeg:

300,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

300,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

300,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

300,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

300,000 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

300,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körök szerint turnészervezés, programszervezés, táncnépszerűsítés,
tevékenységekben került felhasználásra
a repertoár előadások belföldi -elsősorban vidéki- helyszínein történő vendégszereplésében.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

Váróterem projekt 3117/05473 továbbutalási céllal, lebonyolítóként

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2012.09.01-2013.01.28.

Támogatási összeg:

800,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

64,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

64,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

64,000 Ft

Felhalmozási
Összesen:

64,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az utóbbi években pályázati lebonyolítóként működtünk közre a romániai magyar Váróterem Projekt Egyesület előadásainak
megvalósításában.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3118/01275

Támogató megnevezése:

NKA

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013 év

Támogatási összeg:

400,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

400,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

400,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

400,000 Ft

Támogatás típusa:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

400,000 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

400,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körök szerint turnészervezés, programszervezés, táncnépszerűsítés,
tevékenységekben került felhasználásra
a repertoár előadások elsősorban belföldi és külföldi helyszínein történő vendégszereplésében.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

Rossz tanuló felel, tantermi előadás

Támogató megnevezése:

Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület "Polgár Krisztina Emlékalap"
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2012.05.01.2013.07.30.

✘

Támogatási összeg:

1,125,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

843,750 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

843,750 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

843,750 Ft

✘

Támogatás típusa:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

843,750 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

843,750 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Alapítványunk a teljesítési időszakban 26 alkalommal mutatta be Juhász Kata A rossztanuló felel című előadását színházi beavató
programunk keretében. Ezek 30%-a zajlott budapesti középiskolákban, 70%-ban vidéken,
11,5%-ban pedig esti tagozatos, felnőtt-oktatásban résztvevő osztályokban. (Az előadások konkrét időpontját és helyszínét az alábbi
táblázat tartalmazza.)
Két helyszínen, Budapesten és Nagykanizsán kétlépcsős komplex színházi nevelési programunk keretében mutattuk be az előadást.
Általános tapasztalataink beavató színházi programunk meghirdetésének fogadtatását illetően, kifejezetten jók.
Nagyon ritka az iskolák részéről tapasztalható elzárkózás, inkább az időpont-egyeztetés szokott nehezen menni
és ebben a tekintetben is hátrányos helyzetben vannak a vidéki helyszínek.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

Színházi Beavató program

Támogató megnevezése:

Espresso Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

✘

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2012-évben beérkezett

Támogatási összeg:

500,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

500,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

482,822 Ft

Dologi

17,178 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

500,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás összege ösztöndíjakra, és kisebb részben működési költségekre került felhasználásra. Érzékelve a játszóhelyek anyagi
lehetőségeinek beszűkülését,
az előadások számát, valamint megoldásra váró problémaként kezelve a kortárs előadóművészet szűk, rétegszerű
közönségszerkezetét kitörési pontokat kerestünk, amelyek következetes stratégia mentén,
középtávon a közönségépítést szolgálják. Előadásainkkal –táncnépszerűsítő és beavató színházi programunk keretében- kilépünk a
hagyományos színházi terekből, igyekszünk elhagyni a fővárost, nyitni a vidék és
a határon túli magyar lakta területek felé, elérni azokat a korosztályokat, amelyek a jövő közönségét alkotják. Színházi nevelési
programunkba újabb városokat, országrészeket, iskolákat és más műfajokat képviselő újabb társulatokat is bevontunk.
Következetességünk abban is megnyilvánul, hogy beavató színházi programunk nem ér véget egy-egy előadás
megtartásával.Ugyanazokra a helyekre többször is visszajárunk, hogy fenntartsuk az érdeklődést, és a folyamatosságot.
Arról is gondoskodunk, hogy például az iskolai előadásokat második lépésben lehetőség szerint már színházi körülmények között
tartott előadások kövessék a foglalkozások eredeti szerkezetének megőrzése mellett.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3156/00034

Támogató megnevezése:

NKA

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

235,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

0 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

235,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

0 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási összeg 2014 évben a Like me, like me izraeli vendégszereplése során kerül felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

Váróterem projekt Egyesület

Támogató megnevezése:

NKA 3154/05687

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

500,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:

0 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

500,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

0 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2014-ben kerül felhasználásra: pályázati lebonyolítás

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3417-09-0067

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2012 és 2013 év

Támogatási összeg:

2,222,150 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

190,640 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

190,640 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

190,640 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

190,640 Ft

az előadások számát, valamint megoldásra váró problémaként kezelve a kortárs előadóművészet szűk, rétegszerű
Támogatás
tárgyévi
felhasználásának
szöveges
bemutatása:
közönségszerkezetét kitörési pontokat
kerestünk,
amelyek
következetes stratégia
mentén,
2012-es működési pályázatában vállalt feladatait a Minisztérium által rendelkezésére bocsátott források mértékében alapítványunk
megvalósította, illetve sok tekintetben felül is múlta. Érzékelve a játszóhelyek anyagi lehetőségeinek beszűkülését,

középtávon a közönségépítést szolgálják. Előadásainkkal –táncnépszerűsítő és beavató színházi programunk keretében- kilépünk a
hagyományos színházi terekből, igyekszünk elhagyni a fővárost, nyitni a vidék és
a határon túli magyar lakta területek felé, elérni azokat a korosztályokat, amelyek a jövő közönségét alkotják. Színházi nevelési
programunkba újabb városokat, országrészeket, iskolákat és más műfajokat képviselő újabb társulatokat is bevontunk.
Következetességünk abban is megnyilvánul, hogy beavató színházi programunk nem ér véget egy-egy előadás
megtartásával.Ugyanazokra a helyekre többször is visszajárunk, hogy fenntartsuk az érdeklődést, és a folyamatosságot.
Arról is gondoskodunk, hogy például az iskolai előadásokat második lépésben lehetőség szerint már színházi körülmények között
tartott előadások kövessék a foglalkozások eredeti szerkezetének megőrzése mellett.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3416-09-0238/13

Támogató megnevezése:

EMMI

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013 és 2014 év

Támogatási összeg:

500,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

40,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

40,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

500,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

40,000 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

40,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körök szerint turnészervezés, programszervezés, táncnépszerűsítés,
került felhasználásra a Café de la Danse produkció békéscsabai vendégszereplésében.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3416-11-0281-13

Támogató megnevezése:

EMMI

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

300,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

300,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

300,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

300,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

300,000 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

300,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körök szerint turnészervezés, programszervezés, táncnépszerűsítés,
beavató színházi program, nemzetközi projektek került felhasználásra: Varsói és Erdélyi vendégszereplésekben.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

7839/00035

Támogató megnevezése:

NKA

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

200,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200,000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

200,000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

200,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

200,000 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

200,000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei szerint új produkció létrehozása: Kulcsár Noémi BodyBuilding c.
új bemutatójára került felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3417/02-0097/13

Támogató megnevezése:

EMMI

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013-2014 év

Támogatási összeg:

5,000,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4,434,464 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

4,434,464 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

5,000,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

4,434,464 Ft

Felhalmozási
Összesen:

4,434,464 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A 2013. évi Emtv.szerinti támogatás az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei alapján került felhasználásra:
Kétlépcsős komplex beavató program Nagykanizsán, és határontúli tantermi előadások Erdélyben, Szoborrá avatom c.,
Body Studies és Body Building c. előadások új bemutatói Juhász Kata és Kulcsár Noémi koreográfusoknak.
Café
de la
Danse Békéscsabán
a Meseházban
és a Kert
c. előadás
utánjátszása
MU Színházban.
a
tihanyi
ARTPLACCON,
az art Quarter
Budapestben,
a varsói
Zawirowania,
és a akolozsvári
Vis-a-visÓvodai
Fesztiválokon
mozgásra nevelési program és a Felhőtündér előadása a IX. kerületi TESZ-VESZ Óvodában. Vendégszereplések, turnék

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

7840/00008

Támogató megnevezése:

NKA

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013 és 2014 év

Támogatási összeg:

500,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

90,237 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

90,237 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

500,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

90,237 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

90,237 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási cél az alapítvány Erdélyi és berlini előadásainak megvalósítása, amely az Alapítvány alapító okiratában is foglalt
tevékenységi körök szerint  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek tevékenységeket foglalja magába.
Határon túli beavató program szállásköltségeire történt a tárgyévi felhasználás. A támogatás többi része 2014-ben kerül felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3154-0066

Támogató megnevezése:

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013-2014 év

Támogatási összeg:

800,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

0 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

800,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

0 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás 2014-ben kerül felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

Sín Művészeti Egyesület

Támogató megnevezése:

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013-2014 év

Támogatási összeg:

200,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

0 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

200,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

0 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás 2014-ben kerül felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

7841/00005

Támogató megnevezése:

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013-2014 év

Támogatási összeg:

200,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

0 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

200,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

0 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatás 2014-ben kerül felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

Támogatási program elnevezése:

3113-01522

Támogató megnevezése:

✘

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013-2014 év

Támogatási összeg:

800,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

0 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

800,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

✘

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás 2014-ben kerül majd felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-142

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Aulea Alapítvány az előadóművészekért

✘
Támogatási program elnevezése:

3124/00532

Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013-2014 év

✘

Támogatási összeg:

250,000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

0 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

250,000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás 2014-ben kerül majd felhasználásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány alapító okiratában is foglalt tevékenységi körei a következők voltak:
 új produkciók létrehozása,  koprodukciók létrehozása,
 pályázatfigyelés, -írás, és -lebonyolítás,  turnészervezés,  programszervezés,  fesztiválszervezés,  táncnépszerűsítés,
 beavató színházi program,  nemzetközi projektek  workshop szervezés ,  kutatói ösztöndíjak nyújtása,  szakmai érdekképviselet

Keltezés: Budapest, 2014. május 28.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

