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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Összpróba Alapítványt 2003-ban pedagógusok és színházi szakemberek közösen hozták létre azzal
a céllal, hogy országosan összefogják az általános és középiskolások, valamint a felsőoktatásban
tanulók azon részét, akik kulturális értékek mentén próbálnak eligazodni a világban, és érdeklődnek a
színház-, tánc-, zene-, film- és képzőművészet iránt.
Az alapítvány nevéhez kötődik egy ifjúsági és egy felnőtt tábor, melyek 2018-ban 16. alkalommal
kerültek megrendezésre:
Ifjúsági Táborunk a 14 és 17 éves közötti korosztálynak szól. A film és a színház témakörök között
lehet választani. Filmes kurzusunkban a táborozók egy 15 perces kisfilmet készítenek, amin keresztül
megtapasztalják, hogyan jut el egy film a történet kitalálásától a bemutatóig. Színházi kurzusunk
magába foglalja a zenét és a táncot is. Itt a táborozók egy összművészeti előadást hoznak létre egy adott
témakörben, ahol a zene, a tánc és a színészet együtt létezik.

Felnőtt Táborunk a 18 év fölötti korosztályt hívja egy közös színházi alkotófolyamathoz. A tábor ideje
alatt egy intenzív és kreatív próbafolyamatnak lehetnek részesei táborozóink. Egy már meglévő
anyaggal dolgoznak, amit azonban közösen alakítanak, formáznak.
Annak érdekében, hogy az alapítvány működése folyamatos és fenntartható legyen, már a kezdetek óta
egész éven át működünk, januártól decemberig szervezünk programokat balatoni és országos
partnereinknek. A 2018-as évben Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékának, illetve a Quimby Teátrum
turnéjának szakmai lebonyolításában is közreműködtünk, valamint kiemelt figyelemmel kezdtük el a
Kultkikötő brandhez kapcsolt, új nyári programhelyszín szakmai felépítését a badacsonyi frissTerasszal
együttműködésben. A programhelyszínen színvonalas koncertek, színházi előadások, valamint
gyerekprogramok valósultak meg a főszezoni időszakban.
Kulturális és művészeti küldetésünk:
-

fiatal művészek bemutatkozásának biztosítása
kortárs alkotások széleskörű megismertetése
szoros együttműködés előadó-művészeti szervezetekkel
a régió identitását, értékeit, hagyományait megőrző és újragondoló
programtervezésben és az alkotóműhelyekben
civil kezdeményezések (környezetvédelem, esélyegyenlőség, önkéntesség)
országhatárokon átívelő együttműködések
minőségi szórakoztatás

szemlélet

a

2. Közhasznú tevékenység bemutatása
Úgy gondoljuk, hogy a kultúra lehet a legerősebb kapocs a különféle társadalmi rétegekhez tartozó
fiatalok között, a kultúrán keresztül kaphatnak olyan kapaszkodókat, amelyek segíthetik őket közösségi
beilleszkedésükben.
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3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000 HUF)

Előző év

Tárgyév

Befektetett eszközök

27 520

25 945

Forgóeszközök

20 011

49 957

Aktív időbeli elhatárolások

21 554

661

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

69 085

76 563

Saját tőke

21 101

7 862

200

200

-14 286

20 900

35 187

-13 238

0

0

0

0

47 763

46 393

221

22 308

69 085

76 563

ebből: - Induló tőke / Jegyzett tőke
- Tőkeváltozás / Eredmény
- Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
- Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Céltartalékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés (1000 HUF)

Előző év

Tárgyév

Bevételek

340 745

295 296

Költségek, ráfordítások

305 558

308 534

Adózás előtti eredmény

35 187

-13 238

0

0

Társasági adó
Adózott eredmény

35 187

-13 238

ebből: - Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

35 187

-13 238

0

0

-

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Összpróba alapítvány 2018. évben 16 000 E Ft cél szerinti juttatásban részesítette a Kultkikötő
Közhasznú Nonprofit Kft.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Törvényes képviselő

0
0

297
0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):

0

297
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)

0

0

340 745

295 296

126

24

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

340 619

295 272

H. Összes ráfordítás (kiadás)

305 558

308 534

7 165

7 004

305 558

308 534

35 187

-13 238

28

16

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv.
alapján átutalt összeg

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
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. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

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

X

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

X

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

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
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8. Támogatási programok bemutatása
Megnevezés (1000HUF)

Társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatás

Vagyonelem
értéke, EFt

Felhasználás célja

128 629 KULTKIKÖTŐ - Badacsony 2018

Gazdasági szervezettől kapott támogatás

5 210 Kulturális élet fellendítése a Balaton körül

EFOP-3.3.2-16-2016-00155

6 389

Magánszemélyektől, gazdálkodóktól kapott támogatás

3 313 Összpróba Alkotóműhely 2018

Személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználása alapján kapott
támogatás
Összesen:

Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért

24 Mesés Kultkikötő Badacsonyban 2018

143 565

Tárgyévben végzett tevékenységek
Összpróba Táborok
Immár hagyomány, hogy kétféle táborba várjunk jelentkezőket - az ifjúságiba 18 éves korig várjuk a
főként középiskolás fiatalokat, a felnőtt táborba pedig bárki jelentkezhet, aki a 18. életévét már
betöltötte. Az ifjúsági tábor 2018-ban is várta a színház iránt érdeklődőket, de komoly hangsúlyt kapott
a film- és táncművészet, valamint a zene is. A tábor ideje alatt különféle drámajátékok,
helyzetgyakorlatok, improvizációk által nyertek a táborozók betekintést a közös alkotófolyamatba,
amely a tábor végén bemutatásra került.

Kurzusvezető tanáraink voltak 2018-ban: Színház: Vecsei H. Miklós (Junior Prima díjas színművész)
Zoltán Áron (a Vígszínház színművésze) Csiby Gergely (a Vígszínház színművésze) Baranyai Balázs
(táncművész, koreográfus) Film: Nagy Viktor Oszkár (filmrendező, a Színház - és Filmművészeti
Egyetem óraadó tanára) A felnőtt táborunk ideje alatt egy intenzív és kreatív próbafolyamatnak
lehettek részesei táborozóink. Egy már meglévő anyaggal dolgoztak, amit azonban közösen alakítottak,
formáztak. Kurzusvezető 2018-ban: Szász János (Balázs Béla-díjas magyar színházi és filmrendező,
dramaturg, forgatókönyvíró, a Színház- és Filmművészet Egyetem tanára, érdemes és kiváló művész)
Fontos megemlítenünk, hogy a tehetséggondozó munkát is végzünk: minden évben pályázatot
hirdetünk olyan tehetséges, azonban megfelelő anyagi háttérrel nem rendelkező, rászoruló fiataloknak,
akiket tanáraik, társaik ajánlottak támogatásra. Ezzel a lehetőséggel 2018-ban is élhettek azok, akik
csak így tudtak részt venni a táborban.
Előadások az év során
Az Összpróba Alapítvány összesen 118 előadást és koncertet szervezett országszerte.
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-58.1. Társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatás
Támogató megnevezése:

Központi Költségvetés

Támogatási program elnevezése:

KULTKIKÖTŐ - Badacsony 2018

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2018. január 1. – 2018. december 31.

Támogatás összege:

128 629 EFt

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kultkikötő brandhez kapcsolódóan a 2018. évad badacsonyi programjainak megszervezésére,
valamint év közbeni produkcióinak megvalósítására, produkciós költségekre használta fel a társadalmi
adófelajánlásokon keresztül kapott támogatásokat.

8.2. Gazdasági szervezettől kapott támogatás
Támogató megnevezése:

Kristinus Borbirtoktól támogatás

Támogatási program elnevezése:

KULTURÁLIS ÉLET FELLENDÍTÉSE A
BALATON KÖRÜL

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2018. április 1. – 2018. szeptember 31.

Támogatás összege:

5 210 EFt

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kristinus Borbirtok az Összpróba egy évtizedes kulturális misszióját támogatással segítette 2018-ban.
A támogatással hozzájárult ahhoz, hogy a Balaton egykori kulturális életét újra fellendítsük és
színvonalas programok szervezésével, igényes kulturális programokat közvetítsünk a régióban.
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8.3. EFOP-3.3.2-16-2016-00155 támogatás
Támogató megnevezése:

EFOP-3.3.2-16

Támogatási program elnevezése:

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A
KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT

Támogatás forrása:

nemzetközi

Támogatás időtartama:

2018. február 1. – 2019. augusztus 31.

Támogatás összege:

6 389 EFt

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az alapítvány a projektben résztvevő oktatási intézményekben tartott művészeti foglalkozásokat,
önfejlesztő drámagyakorlatokat. Az alapítvány által speciálisan tervezet, különféle tevékenységek
formájában megvalósuló drámapedagógiai program során az óvodások, az általános iskolások, vagy
akár a középiskolások számára is élményközpontú ismeretelsajátítást biztosítottunk, mely a
kommunikációs készség fejlesztését, az ön- és társismeretet, az emberek közötti bizalom kiépülését
jelenti. Támogatási összege 14 998 E Ft a tárgyévben felhasznált összeg 6 389 E Ft.

8.4. Magánszemélyektől, gazdálkodóktól kapott támogatás
Támogató megnevezése:

Magánszemélyek, gazdálkodók

Támogatási program elnevezése:

Összpróba Alkotóműhely 2018

Támogatás forrása:

Magánszemély

Támogatás időtartama:

2018. január 1. – 2018. december 31.

Támogatás összege:

3 313 EFt

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Kiemelten fontosnak tartjuk a társadalmi integrációt és az ifjúsági korosztály kulturális nevelését.
Ennek érdekében a minden évben összművészeti alkotótábort szerveztünk, melyet Balatonbogláron
tartottunk az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára, két turnusban.
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-78.5. Személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználása alapján kapott támogatás
Támogató megnevezése:

Központi Költségvetés

Támogatási program elnevezése:

Mesés Kultkikötő Badacsonyban 2018

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2018. január 1. – 2018. december 31.

Támogatás összege:

24 EFt

Támogatás típusa:

Vissza nem térítendő

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Kultkikötő-Badacsony 2018. évi gyerekprodukcióinak megvalósítására használta fel a NAV 1%
támogatásokat.
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