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Výdaje:
bez DPH

Technické výdaje festival 681,881

pronájem místa - Letní kino 45,000
poplatek za žádosti na městě Jihlava
dopravní značení (příjezd k letnímu kinu apod.) 2,000
cena pro vítěze soutěže - kapela Vysočiny
pronájem pivních stanů (letní kino) 0
poplatek za parkovné - záchytné parkoviště
přistavení kontejneru, odvoz odpadu, průběžný úklid - SMJ 15,000
realizace připojení vody 1,000
spotřeba vody 1,000
realizace celkové elektriky 76,700
jističe, svorkovnice, zástrčka, žárovky do halogenů 1,000
elektrika E-on - samotná spotřeba - odběrné místo 50,000
dopravy dodávky + os. 15,000
košťata, kbelíky, hadry, rukavice, pásmo, stahovačky, odpadkové
pytle...
udírna, gril - vlastní pro pořadatele  + nealko
vlastní velká lékárnička
reflexní vesty, trička pro pořadatele - potisk logem Vysočina fest 3,000
VIP stan pronájem s vybavením + stan automotive lighting 82,240
občerstvení VIP 100,000
WC suché + zábrany 175,000
prádelna po akci - trika, ubrusy a reflexní vesty
vlastní úklid po stánkách, čistištění mastných fleků apod. spotřebičů
Vysílačky, halogeny
Záchranka, stan 12,000
navigace, backstage aj. 3,000
textilní pásky na ruku Vysočina Fest 50,000
Výroba suvenýrů
Hasiči 10,000
Centrála - Elektro 39,941
Posečení louky 3,450

technické výdaje
 stanové
městečko 3,000

oplocení 0 metrů 0
vybavení stan. městečka - WC, umývací žlab 0
spotřeba elektriky 3,000
security 136 hodin
realizace připojení vody

kulturní program 3,857,626

pódia, zvuk, LED, světla 535,000
technické zajištění autorské soutěže kapel, doprovodný program,
dětský program, program pro děti z nadace Můj nový život 500,000
moderátor 7,500 3
občerstvení umělců
program - Hlavní stage 2,165,000
známé osobnosti z kraje Vysočina - cesťáky, honoráře... 0
programový vedoucí + režie dílen 10,000

ubytování Villa Eden 32,626
ubytování Gustav Mahler 110,000
INTERGRAM (10 min. každý den) 15,000
OSA 80,000
Program - druhá stage 330,000
Chillout zóna 80,000

propagace 450,000
Vysočina 450,000
Vlatava LABE PRESS
Znojemsko
C ITY MEDIA
HANAK
VESNA MEDIA
Matrix media
Ostatni
Reil reklam

lidské zdroje 625,467

pořadatelé, brigádníci - fest 194,930
Pořadatelé YASHICA 87,067
ochranka - v ceně 110,-/h. 2,577 hodin 283,470
práce - YASHICA nákladově 40,000
výměna drobných před a po akci

Ticketstream - kontrola vstupu 20,000

celkové
vydání: 5,621,424

bez DPH

Příjmy:
bez DPH

sponzoři 2,000,000
viz tabulka partneři 2,000,000

Ostatní příjmy 492,454
Prodej suvenýrů 37,714
Příjem stanové městečko 39,740
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Příjem pronájem Salsa 15,000

Catering 400,000

VSTUPENKY 3,182,800
Stav ke dni .......... KS
Ticketstream 2,700 1,567,800
Ostatní prodej 2,300 1,035,000

Příjem festival 580,000

53,830
5,000 3,182,800

Přijmy celkem 5,675,254




