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1. A szervezet alapadatai 

1. Elnevezés: Váci Dunakanyar Színház Non-profit KFT  

2. Képviselı: Kis Domonkos Márk     

3. Székhely:  2600 Vác, Március 15. tér   25. 

4. levelezési cím: 2600 Vác, Március 15. tér.  25. 

5. adószám: 24188166-2-13 

  

7. közhasznúsági besorolás: Non-profit KFT  

8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 
 13-09-100381   
 
 
 
 
 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás 
felhasználásáról 

 
 
 
 
A  KFT  2012. évben nem részesült költségvetési támogatásban. 

 

 



                4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás   

                                                          Adatok ezer Ft-ban 

Induló tıke:                        500 

Tıkeváltozás : tárgyévi eredmény:                           -        9                                                         

     



5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Az alapítvány 2012. évben nem  nyújtott cél szerinti juttatást:   

       
         
        



6. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített 
állami pénzalaptól, a helyei önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 

önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott 
támogatás mértékének kimutatása 

 

A KFT 2012. évben nem részesült  támogatásban a költségvetési szervtıl, 
elkülönített állami pénzalaptól, a helyei önkormányzattól, a kisebbségi települési 
önkormányzattól a települési önkormányzatok társulásától, az 
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl. 



7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 
értékének, illetve összegének kimutatása 

 

 

A KFT 2012. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást 
vezetı tisztségviselıinek. 



9. A közhasznú tevékenység rövid beszámolója 

A KFT  2012. évben megvalósított cél szerinti közhasznú tevékenysége: 

A KFT-t 2012. decemberben jegyezték be. Tevékenységét 2013..- évben kezdte 
meg. 

 

A  KFT vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 
                                                       
 

 

 

Vác, 2013. március. 

 

 

. 


