Közhasznúsági melléklet
2014 Év
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1221 Budapest Tóth József u. 47.

adószám száma:

21106424-2-43

nyilvántartási szám:

Cg.01-09-920044

képviselő neve:

Hollerung Gábor ügyvezető

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Közhasznú főbb tevékenységek :
Előadó-művészet ( főtevékenység)
Előadó- művészetet kiegészítő tevékenység,
Alkotóművészet,
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,
Kulturális képzés.
A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft sikeres együttműködése a kerületi és
budapesti iskolákkal, óvodákkal. Csoportos látogatás a zenekar próbáira, főpróbáira, törzsközönség kialakítása,
kis óvodások, iskolások koncert látogatása a zene szeretete és műveltség kiterjesztése. 2014-ben a
Zenekarnak belföldi (többek között Havasi koncert, Zempléni fesztivál sorozat) és külföldi felkérései voltak, a
Zenekar koncertjei teltházas és sikeres. Népszerű a saját szervezésű bérlet sorozata, pl. Budafoki
Hangversenyesték, Megérthető zene, Zeneértő leszek, Megérthető zene junior, Zene plusz, Dohnányi bérlet
sorozat, A szerelem arcai, Új évi koncert.2014-ben is a Zenekar nyitotta meg a budafoki Pezsgő- és
Borfesztivált,a tőle megszokott magas színvonalon.
A zenekar kiemelt figyelmet szentelt a jubileumi (25. év) fesztivál előkészítésére,szervezésére .Az
Önkormányzattal történt egyeztetés eredményeként jött létre a program. A technikai feladatokra külsős céget
kért fel.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
Az ifjúság nevelése, tanítása. Ifjú tehetségek felkarolása. Saját koncertek , koncert sorozatok szervezése,
bérletek keretein belül és jegyértékesítés formájában. Külföldi felkérésnek pl. Zágráb stb. tett eleget . Hazai
felkérések közül pl. nagy sikerű Havasi koncert teltházas előadása, MOM Park , Művészetek Palotája, Budafok
Klauzál Gábor Művelődési ház, FM Classic. 2014-ben 7 db saját szervezésű bérlet sorozatból válogathattak
kicsik és nagyok, ízlésük és igényük szerint,a Budafoki Hangversenyesték, Dohnányi bérlet sorozat, Megérthető
zene Junior, A szerelem arcai, Megérthető zene, Zene plusz, Zeneértő leszek. Koncertjei új helyszínnel
bővült:MOM park és a Zeneakadémia A Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál nyitó gálájának helyszíne a Klauzál
Gábor Művelődési Ház adott otthont a hagyományoknak megfelelően.
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közhasznú tevékenység megnevezése:

Előadó művészet, Alkotóművészet

Közhasznú közfeladat tevékenységhez
kapcsolódó , jogszabályhely:

2011 évi CLXXXIX tv. 13§(1)bek 7. pontjában
meghatározott közfeladatok

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Felnőtt, óvodás- iskolás széleskörű közönség kulturális
szolgáltatás

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

68 510 Bel- és külföldi vendégközönség

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Saját koncertek , koncert sorozatok szervezése, bérletek keretein belül és jegyértékesítés formájában. Külföldi
felkérések pl. Graz, Svájc, Olaszország stb. Hazai felkérések közül pl. nagy sikerű Symphony koncert teltházas
előadása, MOM Park , Művészetek Palotája, Budafok Klauzál Gábor Művelődési ház, FM Classic
felkéréseinek tett eleget.
Zenekar hangversenyei teltházas és sikeresek. Népszerű a saját szervezésű bérlet sorozata,2014-ben 7 bérlet
sorozat állt a nagy közönség rendelkezésére minden korosztály igénye szerint, a Budafoki Hangversenyesték,
Dohnányi bérlet sorozat, Megérthető zene Junior, Hegyvidéki ünnepek, Megérthető zene, Zene plusz, Zeneértő
leszek.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

Jegyzett töke

11 210

Eredménytartalék

77 909

Tartalékolás

Tárgyévi közhasznú tev. eredménye

16 556

Tartalékolás

Tárgyévi vállalkozói tev. eredménye

12

Tartalékolás

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

0

0

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

2

Tiszteletdíj

1 920

1 920

Vezetők bérköltsége

7 728

10 881

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

9 648

12 801

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

670 197

824 241

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

670 197

824 241

H. Összes ráfordítás (kiadás)

654 314

807 673

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

219 942

265 405

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

653 979

807 659

K. Adózott eredmény

15 881

16 568

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

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

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
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Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

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

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Nem

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

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Nem

* Adatok ezer forintban.

Keltezés: Budapest, 2015.03.25

……………………………………………..
Ügyvezető aláírása
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