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Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerûsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31.

(év, hó, nap)
adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

03.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

04.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

05.

B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)

06.

I. KÉSZLETEK

07.

II. KÖVETELÉSEK

08.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

09.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

10.

C. Aktív idõbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)

Keltezés:

3 842

3 758

3 842

3 758

58 991

78 068

4 511

4 937

54 480

73 131

563

17

63 396

81 843
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Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerûsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020.12.31.

(év, hó, nap)
adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

12.

D. Saját tõke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)

13.

I. JEGYZETT TÕKE

14.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-)

15.

III. TÕKETARTALÉK

16.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

17.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

18.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

20.

E. Céltartalékok

21.

F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)

22.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

25.

26.

Keltezés:

33 564

54 829

3 000

3 000

28 402

30 564

2 162

21 265

7 445

8 631

7 445

8 631

G. Passzív idõbeli elhatárolások

22 387

18 383

FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)

63 396

81 843
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Cégjegyzék száma

Egyszerûsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2020.12.31.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

(év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tételszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

44 492

58 890

03

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

71 213

52 119

04

V.

Személyi jellegû ráfordítások

11 595

13 688

05

VI.

Értékcsökkenési leírás

2 038

3 630

06

VII.

Egyéb ráfordítások

848

784

07

1 693

20 797

08

Pénzügyi mûveletek bevételei

799

2 629

09

IX.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

111

58

10

B.

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

688

2 571

11

C.

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±A.±B.)

2 381

23 368

12

X.

Adófizetési kötelezettség

219

2 103

13

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)

2 162

21 265

14

A.
VIII.

Keltezés:

42 895

32 128

02

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
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Közhasznúsági melléklet
2020.
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A SÍN Kulturális Központ produkciós házként üzemel Budapesten. Elsődleges célja a kortárstánc és a
kortárstánc alkotók munkájának támogatása, nyugodt, a magas színvonalú művészeti munkához és a
fejlődéshez szükséges adminisztratív és szakmai háttér biztosítása. A központ folyamatosan törekszik
arra, hogy a művészekkel együttműködve színvonalas produkciókat hozzon létre. Feladatunknak
tekintjük, hogy ne csak művészileg segítsük a társulatokat és az alkotókat, valamint a készülő, illetve
elkészült produkciókat, hanem produkciós partnerként hosszú távú karrierjükben támogassuk őket
szakmai tanácsadással, pályázati forrásainkkal, infrastruktúránkkal.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Közművelődés
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közművelődés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közművelődés 1197-évi CXL-törvény 73,§-81.§

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Alkotók, szakemberek, színházlátogatók, amatőr
táncosok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

4,014

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Feladataink teljesítése a 2020-as CoVid-sújtotta évben komoly kihívások elé állított minket, ahogy az
egész szakmát is. Emellett is sikeresen bemutattunk 2 újabb produkciót, 16 különböző művészeti
projekt, illetve előadás forgalmazásáról gondoskodtunk. 26 előadást tartottunk (ebből 11 történt online
vetítésként), 1 vidéki, 13 külföldi (részben online megvalósuló) vendégszereplésünk volt. A Központ
éves kihasználtsága négy próbatermünkben (3 bezárt hónap mellett) 8.300 óra volt, melyből mintegy
5.800 órát ingyenesen bocsátottunk a művészek rendelkezésére, összesen 134 különböző alkotó és
formáció dolgozott nálunk.
Működésünket, programjainkat kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai együttműködésekben valósítjuk
meg. Nemzetközi konferenciákon vettünk részt, és nagy hangsúlyt helyeztünk az együttműködésben
megvalósuló Add Bele Magad! elnevezésű fejlesztési programunkat, melyben a fiatal független alkotók
szakmai képzését tűztük ki célul. Kiemelt programunk volt a Nulladik lépés című, fiatal táncalkotók
bemutatóit megelőző kutatását támogató rezidenciatámogatás és szakmai mentorálás.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nincs adat megadva.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Nagy Zoltán ügyvezető
Összesen:

SÍN Nonprofit Kft.

Előző időszak

2 974
2 974

Tárgyidőszak

3 531
3 531

Közhasznúsági melléklet
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

88 186

93 647

0
0
0

0
0
0

0
88 186
85 805

0
93 647
70 279

11 595
85 805
2 162

13 688
70 279
21 265

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
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)

6. 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

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

X

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

X

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

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

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

X

(közérdekű önkéntesek száma)

SÍN Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

Cégnév: SÍN Nonprofit Kft
Székhely cím: 1132 Budapest, Röntgen utca 9. 1/1.
Adószám: 14700631-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-915805
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2021. 05. 08.

________________________________
Nagy Zoltán

-2I. Általános rész
1. A vállalkozás bemutatása
A társaság neve:SÍN Nonprofit Kft.
A társaság rövid neve: SÍN Nonprofit Kft
A társaság székhelye: 1132 Budapest, Röntgen utca 9. 1/1.
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők a fenti
címen.
Az alapítás időpontja: 2009. 03. 24.
A működés megkezdésének időpontja: 2009. 03. 23.
Telephelye(i):
1131 Budapest, Hajdú utca 46.
Cégjegyzék száma: 01-09-915805
Adószáma: 14700631-2-41
Tevékenységi körök:
9001
Előadó-művészet
2009.03.24. A társaság törzstőkéje:3.000.000 Ft
A társaság tagjai és szavazati jogok -én:
Csordás Tamás
Nagy Zoltán
Lóky Tamás
A társaság könyvvizsgálatra kötelezett: Nem
A könyvvizsgálatot végzi:
Címe:
Kamarai száma:
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy
neve: Boronyák Ágnes
Regisztrációs száma: 154007
2. A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott értékelési eljárások
A társaság kettős könyvvezetést alkalmaz.
A beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló.
A mérleg a számviteli törvény "A" változata szerint készül, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem
részletezett. A Társaság az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet "A" változata szerint készíti el, ún.
lépcsőzetes elrendezéssel, összköltség eljárással.
Számvitel politika:
A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben
lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel
politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban
kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a társaság 2020.01.01-től 2020.12.31 időszakot öleli fel,
a mérleg fordulónapja: 2020.12.31.
Mérlegkészítés időpontja: 2021. 05. 08.
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a
belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése
vagy jelentős csökkenése.
Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:
Megerősítjük, hogy felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően a jelen kiegészítő melléklet kiadásának az
időpontjáig tartó időszakban bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel

-3összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére,
valamint jövőbeni működőképességére.
Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a
beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg
fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben
bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná,
vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a
mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.
Az eszközök besorolása
A számviteli törvény szerint a termel őeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük,
használatuk alapján kell besorolni.
A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet,
vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak vagy kikerülnek a vállalkozásból.
Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a m űködést tartósan
már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a
forgóeszközök közé vagy fordítva.
Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett
pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.
Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érint ően, legkésőbb az üzleti év
mérlegének készítésekor.
Ammortizációs politika
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát a
rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal
történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig. A 200 ezer forint egyedi beszerzési, el őállítási érték alatti
tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
elszámoljuk
Terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a
beruházás használhatóságának megfelel ő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a
mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelel ően nem
használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a
beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni
A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés id őpontjáig
pénzügyileg nem rendezett követelésnél a társaság döntése alapján értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés
időpontjában rendelkezésre álló információk alapján
Jelentős összegű a hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböz ő ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érint ően (évenként külön-külön)
feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját t őkét növelő-csökkentő - értékének együttes (el őjelétől független)
összege meghaladja az ellen őrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegf őösszeg 2%-a nem haladja meg
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

-4II. Specifikus rész
1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Immateriális javak, tárgyi eszközök

Bruttó érték változás
Megnevezés

Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft)

124 - Egyéb építmények
131 - Termelögépek,berendezések,szerszámok,gyártóe
141 - Üzemi gépek,berendezések,felszerelések
143 - Irodai,igazgatási berendezések
145 - Kisértékű tárgyi eszköz

2.150.282
2.770.834
1.941.699
1.756.401
9.365.959

433.417
791.840
0
0
2.320.460

0
0
0
0
0

2.583.699
3.562.674
1.941.699
1.756.401
11.686.419

17.985.175

3.545.717

0

21.530.892

Megnevezés

Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft)

Záró (Ft)

1294 - Egyéb építmények értékcsökkenése
1391 - Termelőgépek, berendezések értékcsökkenése
1491 - Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése
1493 - Irodai, igazgatási berendezések értékcsökke
1495 - Kisértékű tárgyi eszköz écs

1.134.880
827.733
1.941.699
872.764
9.365.959

130.084
855.778
0
323.813
2.320.460

0
0
0
0
0

1.264.964
1.683.511
1.941.699
1.196.577
11.686.419

14.143.035

3.630.135

0

17.773.170

Bruttó összesen

Záró (Ft)

Értékcsökkenés változás

Értékcsökkenés összesen

Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft)
11-15 Számlaosztály egyenlege
12-15 Számlaosztály egyenlege(tárgyi eszközök)

3.842.140
3.842.140

3.545.717
3.545.717

3.630.135
3.630.135

Záró (Ft)
3.757.722
3.757.722

Beruházás változás
Megnevezés

Nyitó (Ft) Növekedés (Ft) Csökkenés (Ft)

Záró (Ft)

161 - Befejezetlen beruházások

0

3.545.717

3.545.717

0

Beruházás összesen

0

3.545.717

3.545.717

0

Immateriális javakra adott előlegek
Beruházásokra adott előlegek

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Készletek
Készletek
Készletekre adott előlegek

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Követelések
Megnevezés

2019

2020

Vevő követelések

3.288 eFt

2.384 eFt

Összesen:

3.288 eFt

2.384 eFt

2019

2020

Megnevezés

-5Egyéb követelések
Helyiadó kötelezettségek túlfizetés
ÁFA
Összesen:

419 eFt
271 eFt
533 eFt

24 eFt
275 eFt
2.254 eFt

1.223 eFt

2.553 eFt

Forgatási célú értékpapírok
Értékpapírok

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Pénzeszközök
Megnevezés

2019

2020

Pénztárak
Bankszámlák, betétszámlák

439 eFt
54.041 eFt

231 eFt
72.900 eFt

Összesen:

54.480 eFt

73.131 eFt

2019

2020

Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

558 eFt
5 eFt

17 eFt

Összesen:

563 eFt

17 eFt

2019

2020

Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Adózott eredmény

3.000 eFt
28.402 eFt
2.162 eFt

3.000 eFt
30.564 eFt
21.265 eFt

Összesen:

33.564 eFt

54.829 eFt

Aktív időbeli elhatárolások
Megnevezés

Saját tőke
Saját tőke

Lekötött tartalék részletezése:
Más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása
alapján tőketartalékból lekötött - kötelezettségek fedezetét jelentő – tartalék

Van / Nincs

Támogatás tőketartalékba helyezett összegének azon része, amelyet
a jogszabályban, szerződésben, megállapodásban rögzített feltételek nem
teljesítése esetén részben vagy egészen vissza kell fizetni.

Van / Nincs

Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, továbbá a visszaváltható
részvények könyv szerinti érték

Van / Nincs

Alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg

Van / Nincs

Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összege

Van / Nincs

Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása esetén az elhatárolt összeg
és a ráképzett céltartalék különbözetének összege

Van / Nincs

A vállalkozás, mint tulajdonos által a veszteség fedezetére megszavazott,
de még nem teljesített - fizetendő pótbefizetés összegét

Van / Nincs
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Van / Nincs

A veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összege

Van / Nincs

Céltartalékok
Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalék

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Kötvények
Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszúlejáratú hitelek
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben
Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Rövid lejáratú kötelezettségek

2019

2020

Rövid lejáratú kölcsönök
Szállítók
Faktoring tartozások

530 eFt
3.715 eFt
1.790 eFt

533 eFt
2.660 eFt
1.790 eFt

Összesen:

6.035 eFt

4.983 eFt

2019

2020

730 eFt
680 eFt

2.536 eFt
1.112 eFt

1.410 eFt

3.648 eFt

2019

2020

Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Egyéb passzív időbeli elhatárolások

21.471 eFt
3 eFt
912 eFt

17.277 eFt

Összesen:

22.386 eFt

18.383 eFt

2019

2020

Változás %

36.958 eFt

23.921 eFt

-35,28 %

Megnevezés
NAV adók, járulékok
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Összesen:

Passzív időbeli elhatárolások
Megnevezés

1.106 eFt

Jelentősebb összegei jogcímenként:

2.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevétel
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Szolgáltatás-értékesítés belföld

-7Összesen:

36.958 eFt

23.921 eFt

2019

2020

Változás %

Export szolgáltatás árbevétele

5.937 eFt

8.207 eFt

38,23 %

Összesen:

5.937 eFt

8.207 eFt

Export értékesítés nettó árbevétele

Aktivált saját teljesítmények
Aktivált saját teljesítmények értéke

nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben

Egyéb bevételek
Megnevezés

2019

2020

Kapott támogatások, juttatás
Egyéb bevételek

44.491 eFt
1 eFt

58.863 eFt
26 eFt

Összesen:

44.492 eFt

58.889 eFt

2019

2020

Változás %

Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke

3.249 eFt
67.226 eFt
738 eFt

5.708 eFt
45.875 eFt
536 eFt

75,68 %
-31,76 %
-27,37 %

Összesen:

71.213 eFt

52.119 eFt

2019

2020

Változás %

9.580 eFt
89 eFt
1.926 eFt

12.002 eFt
267 eFt
1.418 eFt

25,28 %
200,00 %
-26,38 %

11.595 eFt

13.687 eFt

2019

2020

Változás %

Értékcsökkenési leírás

2.038 eFt

3.630 eFt

78,12 %

Összesen:

2.038 eFt

3.630 eFt

Kapott támogatások részletezése a kiegészítő melléklet végén található.
Anyagjellegű ráfordítások
Megnevezés

Személyi jellegű ráfordítások
Megnevezés
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Összesen:

Értékcsökkenési leírás
Megnevezés

Egyéb ráfordítások
Megnevezés

2019

2020

Bírságok, késedelmi kamatok
Adók
Egyéb ráfordítások

803 eFt
45 eFt

3 eFt
779 eFt
2 eFt

Összesen:

848 eFt

784 eFt
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Pénzügyi műveletek bevételei
Megnevezés

2019

2020

Változás %

Kapott kamatok, befektetett pénzügyi eszközök árfolyam...
Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség

5 eFt
794 eFt

6 eFt
2.623 eFt

20,00 %
230,35 %

Összesen:

799 eFt

2.629 eFt

2019

2020

Változás %

Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség

111 eFt

58 eFt

-47,75 %

Összesen:

111 eFt

58 eFt

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Megnevezés

Társasági adó számításnál figyelembe vett egyéb adatok:
TAO csökkentők

Összeg

04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközö...

3.630 eFt

60. Összesen

3.630 eFt

TAO növelők

Összeg

02. A sztv. szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összeg...

3.630 eFt

60. Összesen

3.630 eFt

Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat megegyezik a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott
határozattal.
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1. Átlagos statisztikai létszám, bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
Átlagos statisztikai létszám: 4 fő
Bérköltség: 12.002 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés: 267 eFt
Bérjárulékok jogcímenként:
Megnevezés

2019

2020

Szakképzési hozzájárulás
Szociális hozzájárulási adó
Minden egyéb bérjárulék

136 eFt
1.700 eFt
90 eFt

119 eFt
1.289 eFt
10 eFt

Összesen:

1.926 eFt

1.418 eFt

2. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése
Vagyoni helyzet elemzése:
2019
Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz
Befektetett eszközök
Eszközök összesen

2020

= 6,11 %

= 4,59 %

= 92,99 %

= 95,39 %

= 4,77 %

= 3,67 %

= 53,39 %

= 66,99 %

= 873,61 %

= 1.458,97 %

= 0,00 %

= 0,00 %

= 873,61 %

= 1.458,97 %

= 1.118,80 %

= 1.827,60 %

= 0,00 %

= 0,00 %

= 127,80 %

= 58,60 %

Forgóeszközök aránya az összes eszközhöz
Forgóeszközök
Eszközök összesen
Jegyzett tőke aránya az összes forráshoz
Jegyzett tőke
Források összesen
Tőkeerősségi mutató
Saját tőke
Források összesen
Tőkeellátottsági mutató
Saját tőke
Befektetett eszközök + Készletek
Adósságszolgálati mutató
Hosszú lejáratú köt. + AE + Értékcsökk.
Hosszú lejáratú kötelezettség
Befektetett eszközök fedezettsége
Saját tőke
Befektetett eszközök
Saját tőke növekedés
Saját tőke
Jegyzett tőke
Készlet igényességi mutató
Készlet
Értékesítés nettó árbevétele
Tőke forgási sebessége
Értékesítés nettó árbevétele
Saját tőke
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Kötelezettségek + Passzív időbeli elhatárolások
Saját tőke

= 87,29 %

= 49,27 %

= 845,96 %

= 904,52 %

= 785,17 %

= 904,52 %

= 724,58 %

= 847,32 %

= 731,77 %

= 847,31 %

= 785,17 %

= 904,52 %

= 731,77 %

= 847,31 %

= 60,59 %

= 57,20 %

= 20,59 %

= 15,74 %

= 10,99 %

= 10,55 %

= 7,15 %

= 6,74 %

Pénzügyi helyzet elemzése:
Likviditási mutató
Forgóeszközök
Kötelezettségek
Rövid távú likviditási mutató I.
Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid távú likviditási mutató II.
Forgóeszközök - Követelések
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid távú likviditási mutató III.
Pénzeszközök + Értékpapírok
Rövid lejáratú kötelezettségek
Likviditási gyorsráta
Forgóeszközök - Készletek
Rövid lejáratú kötelezettség
Készpénz likviditási mutató
Pénzeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek
Hitelfedezettségi mutató
Követelések
Rövid lejáratú kötelezettségek
Eladósodottság mértéke
Kötelezettségek
Saját tőke
Eladósodottság foka
Kötelezettségek
Eszközök összesen
Nettó eladósodottság foka
Kötelezettségek - Követelések
Saját tőke

Jövedelmi helyzet elemzése, a gazdasági hatékonyság mérése:
Árbevétel arányos nyereség
Adózott eredmény
Értékesítés nettó árbevétele

= 5,04 %

= 66,19 %

= 72,07 %

= 708,83 %

Alaptőke jövedelmezősége
Adózott eredmény
Jegyzett tőke
Árbevétel arányos jövedelem
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Értékesítés nettó árbevétele

= 9,79 %

= 77,49 %

= 6,44 %

= 38,78 %

= 12,51 %

= 45,41 %

= 3,79 %

= 28,55 %

= 1.116,48 %

= 854,92 %

Tőke hatékonysága mutató
Adózott eredmény
Saját tőke
Tőkearányos pénz jövedelmezőség
Adózott eredmény + Értékcsökkenés
Saját tőke
Eszközarányos jövedelmezőségi mutató
Adózás előtti eredmény
Eszközök összesen
Tárgyi eszközök hatékonysága
Értékesítés nettó árbevétele
Tárgyi eszközök

3. Jelentős összegű hibák
Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba

Van / Nincs

4. Van függő és/vagy biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalás mérlegen kívüli tételként

Van / Nincs

5. Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:
6. Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök, nevükben vállalt
garanciák: Van / Nincs
7. Van olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között
valósult meg:
Van / Nincs
8. Követelések és kötelezettségek anya-, illetve leányvállalattal szemben: Van / Nincs
9. Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje több mint öt év. Van / Nincs
10. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek:

Van / Nincs

11. Valós értékelést alkalmaz a vállalkozás: Igen / Nem
12. A vállalkozó alkalmazza-e a befektetett eszközök piaci értéken történő felvételét: Igen / Nem

Kapott Támogatások felhasználásának bemutatás a kiegészítő melléklet további oldalain vannak részletezve.

Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
3417-09-0065/19 – A SÍN Művészeti és Nonprofit Kft EMTV.
szerinti 2019. évi működési támogatása
EMMI
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.03.01-2020.02.28
21.000.000 Ft
3.166.757

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

3.166.757

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
1.494.935 Ft
1.671.822 Ft
0
3.166.757 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Művészeti Központ produkciós házként üzemel Budapesten. Célunk továbbra is a magyar független kortárstánc alkotók
biztonságos és magas színvonalú munkájához való háttér megteremtése, lehetőségek és együttműködések feltérképezése,
kialakítása és szélesítése volt. Az ingyenes próbaterem biztosítása mellett szakmai hátteret biztosítunk a produkciók
elkészítéséhez és forgalmazásához, önálló művészeti és szakmai projekteket kezdeményezünk, bonyolítunk, minden
tevékenységünkben keressük az együttműködési lehetőségeket Magyarországon és a határon túl. Közhasznú szervezetként a
feladatunk elsősorban tánc- és társművészeti projektek megvalósítása, azok infrastrukturális és produkciós hátterének
biztosítása.
2019-ben 2 bemutatót tartottunk, 13 különböző előadás forgalmazásáról gondoskodtunk. 45 előadást tartottunk, 2 vidéki, 14
külföldi vendégszereplésünk volt. A Központ éves kihasználtsága négy próbatermünkben 12.809 óra volt, melyből 9.041 órát
ingyenesen bocsátottunk a művészek rendelkezésére, összesen 177 különböző alkotó és formáció dolgozott nálunk.
Működésünket, programjainkat kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai együttműködésekben valósítjuk meg. Nemzetközi
konferenciákon vettünk részt, nagy hangsúlyt helyeztünk az együttműködésben megvalósuló Add Bele Magad! elnevezésű
fejlesztési programunkat, melyben a fiatal független alkotók szakmai képzését tűztök ki célul.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
EMMI-MUK-20-BP-FORG-PRODHAZ-0003 – A SÍN Művészeti
és Nonprofit Kft EMTV. szerinti 2020. évi működési támogatása
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.03.01-2021.02.29
21.000.000 Ft
17.816.319 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

17.816.319 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

21.000.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
8.425.319 Ft
9.391.000 Ft
0 Ft
17.816.319 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A működési támogatás a SÍN Művészeti Központ alapvető működését tette lehetővé: a Központ bérleti
díja, közüzemi költségei, karbantartási és takarítási költségei. A SÍN Művészeti Központot 4 állandó
munkatárs üzemelteti, akik felelnek a ház működtetéséért, a stúdiókért, a szakmai programok
fejlesztéséért és lebonyolításáért. A működési támogatás az állandó alkalmazottak bérét és azok
járulékait a tárgyévben mintegy 80%-ban fedezte.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
3424-03-0048/19 – A SUB.LAB nemzetközi szakmai
rendezvénysorozat megrendezése
EMMI kiemelt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.08.01-2020.04.30
500.000 Ft
500.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

500.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
500.000 Ft
0 Ft
500.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az EMMI által meghirdetett pályázat kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására
professzionális táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére szóló támogatott pályázatunk
keretén belül a SUB.LAB nemzetközi szakmai rendezvénysorozat 2019/2020 évada valósulhatott meg. A
rendezvénysorozat célja lehetőséget teremteni a hazai, pályájuk elején járó táncművészek számára a
nemzetközi táncszférába történő bekapcsolódásra, a külföldi oktatókkal és résztvevőkkel történő
tapasztalatcserére, kreatív, előadóművészi és technikai ismereteik továbbá szakmai kapcsolatrendszerük
bővítésére.
2019 őszén és 2020 első félévében hat nemzetközi intenzív tánc-workshop került megrendezésre, melyre
nagy számmal érkeztek mind hazai, mind külföldi résztvevők. A rendezvények oktatói nemzetközileg is
elismert társulatok művészei. Oktatóink voltak a 2019-ben (és 2020 elején): Juhász Péter, Jenna Jalonen,
Mikó Dávid, Luka Svajda, Cserepes Gyula, Erik Elizondo, Dimitri Kalaitzidis, Rónai Attila, Busa
Balázs, Eddie Oroyan. Jelen támogatást a 2020-ban megrendezendő alkalmak finanszírozására
használjuk fel.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
EMT-TE-19-0131 – A SÍN Művészeti Központ fényparkjának
fejlesztése
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01-2020.05.31
2.000.000 Ft
916.766 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

916.766 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
916.766Ft
0 Ft
916.766 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Művészeti Központ színházi technikájának fejlesztése egy alap színházi lámpa park, magasabb
minőségű hangrendszer és projektor vásárlásával elősegítette azt, hogy Budapest a kortárstánc és kortárs
színházi produkciók számára egy új bemutatkozási, kísérletezési helyszínnel bővüljön. A stúdióbemutatók
mellett a készülő produkciók technikával próbálhatnak a próbaidőszak utolsó fázisában, ezzel csökkentve
a befogadóhelyekre nehezedő nyomást a próbaidők tekintetében, valamint biztosítva az alkotók számára a
magasabb színvonalú produkciós munkát.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
EMT-TE-19-KM-00009 – Részvétel a düsseldorfi Tanzmesse-n /
Mészáros Máté új produkciójának létrehozása
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01-2020.10.31
2.795.600 Ft
120.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

120.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
120.000 Ft
0 Ft
120.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A címzett támogatást 2019-ben nyertük el Mészáros Máté új koreográfiájának és a SÍN megjelenésének
finanszírozására a Düsseldorf Tanzmesse-n. A 2020-as járványhelyzet eredményeképpen a nemzetközi
táncvásár elmaradt. A támogatásra módosítási kérelmet nyújtottunk be, a 2021-es évre fennmaradó
összeget Mészáros Máté: Fény által című koreográfiájának létrehozására fordítjuk.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
EMT-TE-A-B-20-0918 – A Másik - táncos, interaktív mesejáték
létrehozása óvodásoknak
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30
2.000.000 Ft
1.146.210 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

1.146.210 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
1.146.210 Ft
0 Ft
1.146.210 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Dányi Viktória és Furulyás Dóra óvodásoknak szóló kortárstánc előadást hoznak létre, majd összesen 10
különböző óvodában játsszák támogatott áron a megítélt támogatás jóvoltából. A munka kezdetén az
előadás A másik munkacímet viselte, az alkotói folyamat során új címet kapott: Doboz u. 1. Az alkotói
folyamat 2020 nyarán és őszén zajlott le, az előadás elkészült, stúdió körülmények között, meghívott
gyerekközönség előtt tartottuk meg a munkabemutatót a SÍN Művészeti Központban. Az alkotók az
előadást a járványhelyzet feloldását követően budapesti és Pest megyei óvodákban fogják játszani 2021
őszén.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
EMT-TE-A-B-20-0923 – Kortárstánc és újcirkusz produkciók
létrehozása
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.06.30
2.000.000 Ft
0 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

0 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

2.000.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2020-ban két bemutatót terveztünk a Trafóban: Grotesque Gynmanstics: A kudarc anatómiája című
újcirkusz elődását és Mészáros Máté: Kivilágosodik munkacímű kortárstánc előadását. Az újcirkusz
produkciónk bemutatója 2020 novemberében online módon tudott megtörténni, Mészáros Máté új
bemutatójára 2021 májusában kerül sor a Trafó Kortárs Művészetek Házában, online vagy fizika
formában. Az alkotói folyamatok a Jurányi Közösségi Inkubátorházban és a SÍN Művészeti Központban
történtek.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
EMT-E-20-0131 - A SÍN Művészeti Központ szakmai programja
EMET
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.01.01-2021.06.30
10.000.000 Ft
10.000.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

10.000.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

10.000.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
10.000.000 Ft
0 Ft
10.000.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Művészeti Központ a támogatásból működési költségeit, a ház bérleti és rezsi költségeinek egy
részét, valamint adminisztrációs költségeket fedezett: kommunikáció, irodaköltségek, informatikai
karbantartási költségek. A rendelkezésre álló támogatásból módunk volt kisebb karbantartási munkákat
elvégezni. 2020 végén NIBIRU III. – Loud Ring című, 10-18 éves korú gyerekek részvételével létrejövő
workshop és előadás projektünk következő állomásának kutatási időszaka történt meg, melyben az alkotók
a 2021 júniusában megvalósuló prágai workshopot és előadást készítették elő. 2020 novemberében a
Jurányi Közösségi Inkubátorházban valósítottuk meg a Grotesque Gynmastics: A kudarc anatómiája című
produkcióinkat a projekt támogatás segítségével.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
108141/00313 - TÉRI GÁSPÁR: A KUDARC ANATÓMIÁJA
MUNKACÍMŰ ÚJCIRKUSZI PRODUKCIÓ BEMUTATÁSA

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.06.01-2020.04.30
1.500.000 Ft
1.500.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

1.500.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
1.500.000 Ft
0 Ft
1.500.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Újcirkusz bemutatónkat 2020. április végére terveztük, a Trafó Kortárs Művészetek Házával
együttműködésben – a bemutató a járványhelyzet következtében elmaradt. Rendezője a Grotesque
Gymnastics nevű újcirkuszi formáció, melynek művészeti vezetője Téri Gáspár. Az előadás a kudarcban
rejlő lehetőségeket és a hozzá fűződő viszonyunkat fejtegeti az újcirkusz nyelvén. A bemutató újabb
időpontját 2020. novemberére tűztük a koproducerrel, a Trafóval közösen, azonban az őszi színházi
lezárások a halasztott fizikai bemutatót sem tették lehetővé. 220. november 27-én a Jurányi Közösségi
Inkubátorházban online bemutatót tartottunk, a színpadra készült anyagot a képernyőre adaptáltuk, négy
mozgó kamerával, élő adásban közvetítettük az előadást innovatív, az online térre alkalmas formában,
elemekkel.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Rózsavölgyi Zsuzsánna)
778135/00016 - THIERRY DE MEY ESZKÖZÖK
MOZGÁSKOMPONÁLÁSHOZ CÍMŰ WORKSHOPJA

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.02.01-2020.02.29
500.000 Ft
500.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

500.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
500.000 Ft
0 Ft
500.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Thierry De Mey belga zeneszerző, filmrendező, a kortárs táncfilm történetének egyik megkerülhetetlen
alakja. Kidolgozott egy mozdulatokra épülő zenei kompozíciós módszert, melyben a vizualitásnak és a
koreográfiának ugyanolyan jelentősége van, mint a mozdulatnak, amely előidézi a hangot. “Tools for
Movement Composition” (Eszközök a mozgás komponálásához) elnevezésű workshopját már 20 éve
tanítja Európa meghatározó táncoktatási intézményeiben. A budapesti workshop az Imre Zoltán Program
és a Műhely Alapítvány támogatásával, Rózsavölgyi Zsuzsa meghívására valósul meg 2020 februárjában
(így a támogatás felhasználására is 2020-ban kerül sor.) Elsősorban táncosoknak és koreográfusoknak
fontos ez a tudásanyag, de fizikailag aktív színészeknek, performereknek, cirkuszművészeknek is
hasznos workshop, melyen a részvétel ingyenes. Thierry de Mey kompozíciós metodikája megmutatja,
hogyan használja padlóra helyezett geometriai mintáit ahhoz, hogy organikus térszerkezeteket
komponáljon.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Kelemen Patrik)
778131/00055 - ÁLLATOK IDEJE MUNKACÍMŰ TÁNCELŐADÁS
LÉTREHOZÁSÁRA (CÍM: PLATEAU)

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.09.01-2020.02.03
2.300.000 Ft
2.221.386 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

2.221.386 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
2.221.386 Ft
0 Ft
2.221.386 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Kelemen Patrik a fiatal kortárs táncalkotó generáció tagja. Legújabb kortárs tánc bemutatója az NKA
Imre Zoltán programjának támogatásával jöhetett létre. A kutatási, előkészítési és próbaidőszak 2019ben zajlott a SÍN Művészeti Központban, a bemutatóra 2020 januárjában a Nemzeti Táncszínház
előterében került sor. Az egészestés, térspecifikus koreográfia 5 alkotó kollaborációjában született, a
Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán programjának keretében.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
778113/38 - A SÍN NULLADIK LÉPÉS PROGRAMJA FIATAL
ALKOTÓK KUTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.08.01-2020.05.31
1.300.000 Ft
1.258.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

1.258.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0nFt

Támogatás típusa: (aláhúzandó)

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi
0 Ft
Dologi
1.258.000 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
1.258.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2019-ben indult Nulladik lépés programunk második kiadása. A programban kortárstánc alkotók kutatási
programjainak megvalósítását támogatjuk próbaterem használattal, anyagi hozzájárulással és
mentorálással. Három programot támogattunk, Boros Luca és Stern Lili részvételi táncworkshop
fejlesztését, Molnár Csaba és Szabó Veronika bouffon kutatását, illetve Juhász Adél szólójának
előkészítését. A kutatásokat egy szakmai munkabemutató követte, melyben az alkotók biztonságos,
hozzáértő környezetben tudtak kérdéseket feltenni, beszámolni a kutatási folyamatról és kijelölni
munkájuk lehetséges következő lépéseit.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
778113/43 - A SÍN MŰVÉSZETI KÖZPONT MUNKATÁRSAINAK
RÉSZVÉTELE NEMZETKÖZI SZAKMAI TALÁLKOZÓKON

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.09.20-2020.06.30
821.600 Ft
236.616 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

236.616 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
236.616 Ft
0 Ft
236.616 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Művészeti Központ tevékenységeit, produkcióinak forgalmazását kiterjedt nemzetközi kapcsolati
hálózatára támaszkova valósítja meg. A nemzetközi kapcsolatok építése elsődleges fontosságú a
továbblépés fejlődés, különböző tudások és gyakorlatok megismerése, a nemzetközi kortárstánc élet
ismerete szempontjából. A 2020-as év nemzetközi munkájára a járvány nyomta rá bélyegét, a
konferenciák, fesztiválok az online térben valósultak meg. Az utazásokat zömében a 2021-es évre kellett
átütemeznünk.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Juhász Adél)
778117/50 - JUHÁSZ ADÉL KÁROLY MUNKACÍMŰ
PRODUKCIÓJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.04.30-2020.12.31
1.000.000 Ft
726.454 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

726.454 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
726.454 Ft
0 Ft
726.454 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Juhász Adél első önálló táncprodukciója az NKA Imre Zoltán Program támogatásával valósult. meg. A
Károly c. produkcióban korábbi rövid diplomadarabja mögött álló kutatását gondolta tovább. Két
látszólag erőteljesen különböző világból meríti a színpadra állított matériát: az egyik a fizikális, a táncos
virtuóz befelé forduló világa, a másik egy erősen performatív, a non-verbális színház műfajához
sorolható, kifelé forduló képzeletvilágból formálódik. A két iránnyal a világunkra oly jellemző, és az
ember oly gyakran fellelhető dualitását szeretné leképezni. A Károly a repetíció, a transz, a fizikalitás, a
ritmus, valamint egy képzeletvilág megtestesítésének tematikáját, problémáit, kísérelné meg “körül
forogni”. 2020 novemberében került sor az online bemutatóra a MU Színházban.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
- független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
- független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
- szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
- hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Raubinek Lili)
778117/55 - A COTTONCANDY MUNKACÍMŰ ELŐADÁS
BEMUTATÁSA

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.05.31-2020.11.30
1.000.000 Ft
850.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

850.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
850.000 Ft
0 Ft
850.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Raubinek Lili soron következő önálló táncprodukciója az NKA Imre Zoltán Program támogatásával
valósult meg. Az alkotó „cottoncandy” munkacímű bemutatójában két témát feszeget: az egyik a térben
lévő testek közötti viszonyt határozza meg, addig a másik a testek körüli teret alakítja. Az előadás két
duett részből áll össze, némi közjátékkal és fináléval. Mindkét duettben partnere egy-egy olyan
alkotótársa, akikkel számos közös kutatás és produkció áll már mögöttük: Szeri Viktor illetve Kelemen
Patrik. 2020 novemberében került sor az online bemutatóra a MU Színházban.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Juhász Péter)
778113/00061 – A VIII. International Dance Week Budapest nemzetközi workshop-fesztivál megvalósítására

Nemzeti Kulturális Alap (Imre Zoltán Program)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.07.06-2020.07.17
250.000 Ft
250.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

250.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

250.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
250.000 Ft
0 Ft
250.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az IDW 2020 a tervezett formában (két hetes nemzetközi workshop fesztivál) a járványhelyzet miatt
nem valósulhatott meg, megtörténtek viszont a fesztivál előkészítő-szervező munkálatai, és megtörtént
egy 1 napos rendhagyó kiadású IDW 2020 júliusában, hazai résztvevőkkel, ahol egy napba sűrítve
kaphatták a résztvevők a fesztivál esszenciáját: kortárs tánc technikákat tanulhattak rangos hazai, de
nemzetközi tapasztalattal bíró tanároktól.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
778132/00018 - PRÓBATEREM BIZTOSÍTÁSA A SÍN KULTURÁLIS
KÖZPONTBAN (2020. január-december)

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.01.01-2020.12.15
1.900.000 Ft
1.900.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

1.900.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

1.900.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
1.900.000 Ft
0 Ft
1.900.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Művészeti Központ az NKA Imre Zoltán Programjában megvalósuló új táncprodukciók
létrehozását célzó projekteknek biztosított ingyenes próbaterem szolgáltatást. A jelen támogatás
időszakában, 2019. januártól augusztusig összesen 11 Imre Zoltán Program által támogatott alkotó,
összesen 497 órában használta a SÍN próbatermeit. Rajtuk kívül számos további, pályájuk elején álló
táncalkotók kutatásainak, próbáinak biztosítottunk próbahelyet. A SÍN Művészeti Központban a fiatal
alkotók professzionális környezetben dolgozhatnak. A puszta infrastruktúra rendelkezésére bocsátásán
túl sokkal többet tudunk nyújtani: szakmai közeget, ahol találkozásokra, tapasztalatok cseréjére, közös
tanulásra van lehetőség.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
778132/00024 - PRÓBATEREM BIZTOSÍTÁSA A SÍN KULTURÁLIS
KÖZPONTBAN (2020. szeptember-december)

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.09.01-2020.12.15
2.000.000 Ft
2.000.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

2.000.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

2.000.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
2.000.000 Ft
0 Ft
2.000.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Művészeti Központ az NKA Imre Zoltán Programjában megvalósuló új táncprodukciók
létrehozását célzó projekteknek biztosított ingyenes próbaterem szolgáltatást, 12 alkotónak, 501 órában.
A SÍN Művészeti Központban az alkotók professzionális környezetben dolgozhatnak. A próbatermek jó
adottságának köszönhetően az alkotók munkabemutatót tarthatnak és a legtöbb esetben tartanak is, ahova
más alkotókat, a SÍN munkatársait és egyéb szakembereket is meghívnak. A puszta infrastruktúra
rendelkezésére bocsátásán túl sokkal többet tudunk nyújtani: szakmai közeget, ahol találkozásokra,
tapasztalatok cseréjére, közös tanulásra van lehetőség.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Oberfrank Réka)
109113/00494 – Drive munkacímű szóló bemutatására

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.12.01-2020.12.31
400.000 Ft
400.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

400.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

400.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
400.000 Ft
0 Ft
400.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Oberfrank Réka 2020. december 4-én mutattta be TopX vol.1. Dear 21st century! című kortárstánc
koreográfiáját a MU Színházban, az online térben. Az előadás inspirációját a mai X,Y,Z generáció
közösnek vélt mindennapos kérdései, ügyei, elakadásai, frusztrációi és az erre való reakciók adták. A
produkció a következő kérdéseket, dilemmákat járja körbe: Tudásunk, informáltságunk fő forrása az
internet, valamint az okos telefonok, közösségi oldalak, applikációk által keltett folyamatos információs
dömping. Látjuk a világ történéseit, megmondó embereit, a megmondó emberek véleményét és mindenki
más véleményét róluk. Könnyű elhinnünk, hogy bárkik lehetünk, de a minden tudás és szuper
informáltság látszatában vagyunk- e egyáltalán valakik? Hogyan lehet ezt feldolgozni és a helyén
kezelni, maradt e még csend és tisztán látás bennünk?
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Somló Dávid)
108217/00086– Somló Dávid Áthallás/Overheard című új
produkció előkészítésére

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.11.01-2021.04.01
700.000 Ft
503.546 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

503.546 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

700.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
503.546 Ft
0 Ft
503.546 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Somló Dávid ÁTHALLÁS / OVERHEARD címmel készíti új produkcióját, amely egy minimalista,
poszt-dramatikus színházi előadás, amely a hangot, fényt és a színházi környezetet a fókuszba
helyezve épít absztrakt dramaturgiai ívet és teremt a nézőt körbevevő élményt. A nézői figyelmet
vezető, az érzékszervekre ható dramaturgiát ‘talált’ felvételekből mozaikszerűen összevágott szövegek
és enigmatikus előadói jelenlét egészíti ki, egy koherens világot alkotva. A bemutatót a Trafó Kortárs
Művészetek Házában tartja, 2021 őszén, járványhelyzettő függő időpontban.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
108114/00011– A SÍN Művészeti Központ 2020-as tagdíjára az
IETM nemzetközi előadóművészeti szervezetben

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.01.01-2020.12.31
150.000 Ft
150.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

150.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

150.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
150.000 Ft
0 Ft
150.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN munkatársai 2020-ban is aktív szerepet töltenek be az IETM nemzetközi hálózat
tevékenységeiben. Rácz Anikó az elmúlt évben folytatta részvételét a szervezet 12 tagú tanácsadó
testületének munkájában. 2020 októberében öt magyar társszervezővel közösen valósították meg az
IETM Multi Location plenáris találkozót a Trafó Kortárs Művészetek Házában. A találkozó az elmaradt
belgrádi plenáris találkozó alternatívájaként valósult meg több mint 20 városban világszerte. A szakmai
hálózatban való részvétel nagyban járul hozzá a SÍN Művészeti Központ nemzetközi szakmai
hálózatának építésére, lehetőséget nyújt együttműködések kialakítására, nemzetközi jó gyakorlatok
adaptálására a magyarországi környezetre, valamint a magyar művészek láthatóságának javítására a
nemzetközi piacon.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Nagy Csilla)
109128/00037 – A Nagy Csilla/Cipolla Collectiva - online jelenlét
fejlesztésére

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.09.01-2021.05.30
500.000 Ft
100.378 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

100.378 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

500.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
100.378 Ft
0 Ft
100.378 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Nagy Csilla saját társulatának, alkotói formáciöjának, a Cioplla Kollekítvának az online térben való
megjelenéseit fejlesztette. A http://cipollacollectiva.hu/ oldal fejlesztése és tartalmak gyártása történt
meg, a támogatást ehhez szükséges eszközök és szolgáltatások beszerzésére fordítottuk.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
109128/00046 – A SÍN online térben való korszerűbb jelenlétére

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.05.31
500.000 Ft
100.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

100.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

500.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
100.000 Ft
0 Ft
100.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Művészeti Központ jelenléte az online térben három platformon valósul meg: kétnyelvű
honlapján, facebook oldalán és instagram oldalán. A 2020-as évben online marketing szakembert kértünk
fel a felületeken való megjelenések stratégiai átgondolására, akcióterv készítésére a megjelenések, a
programok és a SÍN brand-jének fejlesztésére. Elkészült hetente új tartalommal, két nyelven megjelenő
új honlapunk, facebook elérésünket 20%-kal, instagram elérésünket 50%-kal növeltük a tavalyi évben az
átgondoltabb, egymásra épülő megjelenéseknek köszönhetően.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
109131/00030 – Próbaterem biztosítására független táncalkotók
számára a SÍN Művészeti Központban

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.06.01-2021.05.31
500.000 Ft
450.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

450.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

500.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
450.000 Ft
0 Ft
450.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A SÍN Művészeti Központ az független kortárs tánc és színházi alkotók projektjeinek biztosított
ingyenes próbaterem szolgáltatást, 200 órában. A SÍN Művészeti Központban az alkotók professzionális
környezetben dolgozhatnak. A próbatermek jó adottságának köszönhetően az alkotók munkabemutatót
tarthatnak és a legtöbb esetben tartanak is, ahova más alkotókat, a SÍN munkatársait és egyéb
szakembereket is meghívnak. A puszta infrastruktúra rendelkezésére bocsátásán túl sokkal többet tudunk
nyújtani: szakmai közeget, ahol találkozásokra, tapasztalatok cseréjére, közös tanulásra van lehetőség.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Nagy Zoltán)
109217/00048 – Produkciós terv előkészítésére és
megvalósítására Nem ezt hallgattam címmel

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.09.01-2021.05.31
500.000 Ft
0 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

0 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

500.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Nagy Zoltán-Nem ezt hallgattam című darabját 2022 tavaszán szeretnénk bemutatni a Nemzeti
Táncszínházban. A darab a magyar Punk szubkultúra és az avantgárd művészet, jelrendszer közötti
párhuzamokra épülne, jellegzetesen a 80-as évek induló zenekarainak a zenéjét felhasználva, mint a
például a Modells, Kretens és az Invázió. Az avantgárd művészet szemszögéből vizsgálva ugyanis a
punk provokatív esztétikája nem más, mint a századforduló izmusainak az újjászületése zenében. Ebből
a megállapításból kiindulva olyan mozgásrendszert szeretnénk a darab nyelvezeteként megalkotni, ami
ezt a fajta párhuzamosságot figyelembe veszi és a punk zenei kollázs esztétikáját mozgásban fogalmazza
meg. Az alkotómunka 2021 szeptemberében kezdődhet.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Mészáros Máté)
109217/00045– Kivilágosodik - sohasem egészen című
koreográfia kutatási, előkészítő munkájára

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.08.01-2021.05.31
500.000 Ft
0 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

0 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

500.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Mészáros Máté 2021 májusában mtuatja be Fény által című koreográfiáját a Trafó Kortárs Művészetek
Házában, online vagy fizikai módon. A kutatási időszak 2021 januárjában kezdődik el, a koreográfia
előkészítése, a tér terveinek megalkotása történik meg. A produkciós időszakra 2021 április-májusában
kerül sor a SÍN Művészeti Központban.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Vadas Zsófia Tamara)
778113/00053 – Nibiru - metodikai segédanyag, komplex
táncnevelési program megvalósítására

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.12.01-2021.06.30
1.000.000 Ft
0 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

0 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

1.000.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Vadas Zsófia Tamara – Tóth Márton Emil – Gryllus Ábris három éve dolgoznak NIBIRU elnevezésű,
gyerekek részvételével megvalósuló workshop és előadás projektjükön. A projekt a három alkotó által
kidolgozott pedagógia módszertanra épül, mely művészeti eszközöket, a közös alkotás, a biztonságos tér
megteremtésének eszközeire támaszkodik. A módszertant az alkotók egy könyvben foglalják össze, hogy
az széles körben elérhető és alkalmazható legyen a művészeti oktatásban. A folyamat eredményeinek
összegzése, a könyv összeállítása jelenleg folyik, a megjelenésre 2021-ben kerül sor.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
109113/00515 – A SÍN művészeti programjaira az online és
offline térben

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020-09-01 - 2021-06-30
900.000 Ft
305.236 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

305.236 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

900.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
305.236 Ft
0 Ft
305.236 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A 2020-as év a járvány következtében arra kényszerített minket, hogy számos progamunkat az online
térben valósítunk meg. A Grotesque Gynmastics: A kudars anatómiája című produkció Trafó-ban
tervezett bemutatóját az online térre adaptáltuk, négy mozgó kamerával, a színpadi megoldásoknál
oldottabb formában valósítottuk meg. Az őszi lezárások előtt valósítottuk meg a SÍN Művészeti
Központban Molnár Csaba és Szabó Veronika Vacsora gyertyafényben című színházi eseményét, melyen
a nézők egy vacsora keretében követhették az eseményeket. Az alkotók a bouffon formanyelvét ötvözték
a kortástánc és performansz elemeivel.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
778113/00077– A Nulladik lépés 3.0 elnevezésű kutatási
program megvalósítására

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020-10-01 - 2021-06-30
1.300.000 Ft
0 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

0 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

1.300.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Nulladik Lépés programunk harmadik évadát kezdtük meg 2020-ban. A programban kortárstánc alkotók
kutatási programjainak megvalósítását támogatjuk próbaterem használattal, anyagi hozzájárulással és
mentorálással. A tárgyévben meghirdettük a lehetőséget, a programban résztvevőket a Nulladik lépés
második évadának alkotóinak részvételével választottuk ki. Három programot támogatunk, melyből a
tárgyévben egy kutatás kezdődött el. A kutatásokat egy szakmai munkabemutató követi, melyben az
alkotók biztonságos, hozzáértő környezetben tudnak kérdéseket feltenni, beszámolni a kutatási
folyamatról és kijelölni munkájuk lehetséges következő lépéseit. A program 2021 júniusában zárul majd.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
778107/00027– A SÍN Művészeti Központ workshop sorozata
megvalósítására

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020-10-31 - 2021-06-30
1.500.000 Ft
0 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

0 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

1.500.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2020-ban induló Kraft programunk a kortárstáncalkotók produkciós munkáját, karrierfejlesztését hivatott
segíteni. A 8 modulból álló workshop sorozat – 2-2 modul a Projekt, Kommunikáció, Karrier, Partnerség
témában – 2021 tavaszán az online térben valósul meg. Egyéni konzultációs folyamatot indítottunk
pályakezdő táncalkotókkal produkciós folyamataik támogatására. Szakmai fórumot szervezünk karrier
fejlesztés és lehetőségek témában a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Nemes Nagy Ágnes Művészeti
Szakközépiskola részvételével. A tárgyévben a program tartalmi és strukturális előkészítése történt meg
négy külsős szakember bevonásával.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Nonprofit Kft
sakma/2019/2623 - HITELES HELYEK PROGRAM – A SÍN
MŰVÉSZETI KÖZPONT KAPACITÁS BŐVÍTÉSE, SZERVEZETÉS TUDÁSFEJLESZTÉSE

SUMMA ARTIUM Nonprofit Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.10.01-2020.10.31
5.000.000 Ft
4.250.000 Ft

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

4.250.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
3.231.214 Ft
1.018.786 Ft
0 Ft
4.250.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

SUMMA ARTIUM Nonprofit Kft „Hiteles helyek” című támogatási programjában a SÍN Művészet
Központ sokirányú fejlesztésére kapott támogatást. 2019 őszén az alábbi területek fejlesztésén
kezdhettünk el dolgozni 2019 őszén: a jelenlegi munkatársak munkaidejének bővítése,
szervezetfejlesztés, gyakornok program beindítása, munkatársak továbbképzése. 2020-ban
munkatársaink az alábbi szakmai továbbképzéseken vettek részt: karrier tanácsadói kurzus, asszertív
erőszakmentes kommunikációs tréning. 2020-ban két gyakornokkal dolgoztunk együtt, 4-4 hónapos
periódusban ősszel és tavasszal. A támogatás jóvoltából ha kis mértékben is de sikerült munkatársaink
munkabérét rendezni.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft.
iCoDaCo - International Contemporary Dance Collective
EU Kreatív Európa
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.08.05 - 2020.08.05

-

ebből tárgyévre jutó
összeg:

1.418.000 Ft

-

tárgyévben felhasznált
összeg:

1.418.000 Ft

-

tárgyévben folyósított
összeg:

0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
Személyi
0 Ft
Dologi
1.418.000 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
1.418.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az iCoDaCo (International Contemporary Dance Collective) programunkat öt nemzetközi parnterrel
való együttműködésben a Kreatív Európa program keretében valósítottuk meg. A 2020-as év a három
éves program lezárása volt, az eredmények egy könyvben kerültek összegzésre, melynek online
könybemutatóját 2020 júliusában tartottuk. A hároméves programban a művészek rezidenciákon vettek
részt, workshopokat tartottak helyiek számára és egy közös előadást hoztak létre, amely az összes
szervező országában bemutatásra került. A produkció címe: it will come later.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
tárgyévben felhasznált
összeg:
tárgyévben folyósított
összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Fülöp László)
109142/713 – A TIMOTHY AND THE THINGS ÚJ
TÁNCPRODUKCIÓJÁNAK LÉTREHOZÁSA SZABADULÓMŰVÉSZEK
MUNKACÍMMEL

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.11.01-2021.08.31
800.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Fülöp László koreográfus és a Timothy and the Things nevű alkotói formáció következő kortárs tánc
bemutatójára nyert támogatás felhasználására 2020-ban történik majd. A bemutató a Trafó Kortárs
Művészetek Házában lesz, 2020 őszén. Az előadás munkacíme: Szabadulóművészek.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
tárgyévben felhasznált
összeg:
tárgyévben folyósított
összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Kelemen Patrik)
778103/00019 - KUTATÁSI CÉLÚ REZIDENCIA A ZAJLAT ÉS HAJLÁS
MUNKACÍMŰ TÁNCPRODUKCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2019.01.01-2021.08.30.
450.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Kelemen Patrik a fiatal kortárs táncalkotó generáció tagja, az NKA Imre Zoltán Programja keretében
nyert külföldi rezidencia támogatást, melyet legújabb táncprodukciója előkészületi munkájának, kutatási
fázisának elmélyítésére használhat fel, hogy zárt és védett környezetben, fókuszáltan dolgozhasson,
alkothasson. A pályázat jelenleg halasztás alatt áll, megvalósítására akkor kerül sor, ha újra sor kerülhet
nemzetközi utazásokra, külföldön zajló projektek megvalósítására.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
tárgyévben felhasznált
összeg:
tárgyévben folyósított
összeg:

SÍN Nonprofit Kft (pályázó: Thury Zita)
778117/44 - RESET MUNKACÍMŰ ÖSSZMŰVÉSZETI (TÁNC, PRÓZA,
VIDEÓMŰVÉSZET) ÉS DOKUMENTARISTA
TÁNCSZÍNHÁZI PRODUKCIÓ LÉTREHOZÁSÁRA, AMI AKTUÁLIS
PROBLÉMÁKRA REFLEKTÁL

Nemzeti Kulturális Alap – Imre Zoltán Program
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.09.10-2021.08.30.
1.000.000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Thury Zita első önálló táncprodukciója az NKA Imre Zoltán Program támogatásával valósulhat meg. A
Reset munkacímű összművészeti előadás a kortárstánc, próza és videóművészet fúzióján keresztül
közelít jelenünk egyik meghatározó problémájához, a klímaváltozáshoz. Természeti katasztrófa közeleg,
de az emberi természet mintha nem lenne hajlandó változni. Az előadás napjaink hedonista, pazarló
életformájának következményeit, környezetünkre és embertársainkra kifejtett hatásait vizsgálja, ezáltal a
fogyasztói társadalom kritikája is. Célja a figyelemfelhívás, gondolatébresztés, megoldások ajánlása egy
élhetőbb jövő kialakításáért. A produkció arra tesz kísérletet, hogy ‘dokumentarista táncszínházi
előadást’ hozzon létre. A mozgás és próza mellett videó- és hanganyag is a részét képezi, ami segít az
aktuális világunk bemutatásában, hol direktebb, hol absztraktabb módon. 2019-ben a próbák már
elkezdődtek, a bemutatóra 2020-ban a járványhelyzet miatt elmaradt, 2021-re halasztottk.

-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
tárgyévben felhasznált
összeg:
tárgyévben folyósított
összeg:

SÍN Nonprofit Kft
International Dance Workshop-Festival 2020
Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.01.01-2020-12.31.
50.000 Ft
0 Ft
0 Ft
50.000 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
50.000 Ft
0 Ft
50.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az IDW 2020 a tervezett formában (két hetes nemzetközi workshop fesztivál) a járványhelyzet miatt
nem valósulhatott meg, megtörténtek viszont a fesztivál előkészítő-szervező munkálatai, és megtörtént
egy 1 napos rendhagyó kiadású IDW 2020 júliusában, hazai résztvevőkkel, ahol egy napba sűrítve
kaphatták a résztvevők a fesztivál esszenciáját: kortárs tánc technikákat tanulhattak rangos hazai, de
nemzetközi tapasztalattal bíró tanároktól.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program
megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből tárgyévre jutó
összeg:
tárgyévben felhasznált
összeg:
tárgyévben folyósított
összeg:

SÍN Nonprofit Kft
THE MAZE c. projekt megvalósítása
Goethe Intézet, Budapest
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2020.11.22 – 2021.05.30.
20.800 EUR (7.636.096 Ft)
0 Ft
1.468.970 Ft
0 Ft

Támogatás típusa: (aláhúzandó)
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként
0 Ft
1.468.970 Ft
0 Ft
1.468.970 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Szeri Viktor, Muskovics Gyula és Páll Tamás a német OMSK Social Klub és a cseh Divadlo X10
alkotóközöségekkel együttműködésben valósítja meg a THE MAZE című projektját, ami a
járványhelyzet miatt egy online platformon megvalósuló közösségi, részvételi előadóművészeti
projektként realizálódik, Budapesten, Berlinben illetve Prágában.
A projekt a budapesti Sín Művészeti és Kulturális Központ és a berlini Montag Modus interdiszciplináris
eseménysorozat együttműködéseként, a Goethe Intézet Nemzetközi Koprodukciós Alapja támogatásával
valósul meg. Partnerek: Katlan Csoport, Divadlo X10, Collegium Hungaricum Berlin, art quarter
budapest.
-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
független kortárs tánc produkciók létrehozása, támogatása, bel- és külföldi forgalmazása
független kortárs tánc- és színházi alkotók és társulatok támogatása, számukra ingyenes
próbahely biztosítása
szakmai programok (fejlesztési, képzési programok) és fesztiválok szervezése
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer építése és erősítése, partnerségben megvalósuló
szakmai programok lebonyolítása

