Nézőművészeti Kulturális Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
(Nyilvántartási szám: 01-09-914657, Adószám: 14674291-2-42)

2016. január 01. - 2016. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2019. március 14. (11:23:36)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 03. 14. 11:23:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:
Nézőművészeti Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 01-09-914657
Adószám: 14674291-2-42
Székhely: Magyarország, 1143 Budapest Tábornok utca 5. III. emelet 2. ajtó
Első létesítő okirat kelte: 2009. február 09.

KSH szám: 14674291-9001-572-01

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen
Beadvány részei
■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2017.(05.24); szövege: magyar)
■ közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)
Könyvelő

RECONTO Könyvelési és Szolgáltató Betéti Társaság
Nyilvánt. szám: 01-06-759291
Adószám: 21808944-1-43
Székhely: Magyarország, 1191 Budapest Rákóczi u. 21. I.
emelet 4. ajtó
Kéringer Mónika
Regisztrációs száma: 162001
Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

RECONTO Könyvelési és Szolgáltató Betéti Társaság
Nyilvánt. szám: 01-06-759291
Adószám: 21808944-1-43
Székhely: Magyarország, 1191 Budapest Rákóczi u. 21. I.
emelet 4. ajtó

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

Kéringer Mónika
Beküldő személy képviseleti minősége:
Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

1

1

0

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2019. március 14. (11:23:36)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 03. 14. 11:23:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. május 24.
A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

dr Rihay-Kovács Zita

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2019. március 14. (11:23:36)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 03. 14. 11:23:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: Nézőművészeti Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-914657
Adószáma: 14674291-2-42
2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Tételsor elnevezése

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Előző üzleti év adatai
*

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

1 522

0

3 549

003.

I. Immateriális javak

1 522

0

3 448

004.

II. Tárgyi eszközök

0

0

101

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

16 955

2 500

19 284

0

0

0

7 727

0

12 004

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

008.

II. Követelések

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

0

0

0

9 228

2 500

7 280

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

491

0

752

012.

Eszközök (aktívák) összesen

18 968

2 500

23 585

14 954

2 500

17 590

500

2 500

3 000
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

12 227

0

14 454

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

021.

VII. Adózott eredmény

2 227

0

136

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

0

0

0

1 689

0

3 754
0

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 689

0

3 754

027.

2 325

0

2 241

028.
Források (passzívák) összesen
18 968
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

G. Passzív időbeli elhatárolások

2 500

23 585

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2019. március 14. (11:23:36)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 03. 14. 11:23:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: Nézőművészeti Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-914657
Adószáma: 14674291-2-42
2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Előző üzleti év adatai *

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

34 866

0

0

0

0

5 275

0

11 130

35 136

0

50 776

1 100

0

1 110

Tárgyévi adatok

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

003.

III. Egyéb bevételek

004.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

005.

V. Személyi jellegű ráfordítások

006.

VI. Értékcsökkenési leírás

611

0

649

007.

VII. Egyéb ráfordítások

826

0

811

2 468

0

168

85

0

56

6

0

0

79

0

56

2 547

0

224

320

0

88

014.
D. Adózott eredmény
2 227
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Igen

0

136

008.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

009.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

013.

X. Adófizetési kötelezettség

42 384

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2019. március 14. (11:23:36)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2019. 03. 14. 11:23:36) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közhasznúsági melléklet
2016. év

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Nézőművészeti Nonprofit Kulturális Közhasznú Kft

1.2 Székhely
Irányítószám: 1143

Közterület neve:
Házszám:

Budapest

Település:

Tábornok

5.

utca

Közterület jellege:
Lépcsőház:

3.em.2.

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

0

1

-

0

9

-

9

1

4

6

5

7

1.4 Szervezet adószáma:

1

4

6

7

4

2

9

1

-

2

-

4

1.5 Képviselő neve:

dr. Rihay-Kovács Zita

2

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain
(Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel
dolgoztunk együtt. 3 új színházi bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg.
Előadásainkat budapesti színházak műsorán tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az
előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi
előadások (A Gyáva, Vakság, Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása
középiskolások számára.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

2011. évi CLXXXIX. törvény 13,§ (1)
7.

Európai Unió polgárai
24318

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2016-ban 3 új bemutatót tartottunk (Eztrád, A halottember, Kutyaharapás), és összesen 200 előadást, ebből
109 tantermi színházi előadást játszottunk Magyarországon és külföldön.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:
Nézőművészeti Nonprofit Kulturális Közhasznú Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség
ügyvezető

6.2

A.

864 e Ft

Tisztség

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

864 e Ft
Előző év (1)

864e Ft

Tárgyév (2)

864 e Ft

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
Nézőművészeti Nonprofit Kulturális Közhasznú Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

Tárgyév (2)

40 141

53 514

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

40 141

53 514

H. Összes ráfordítás (kiadás)

37 673

53 346

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 100

1 110

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

37 673

52 236

K. Adózott eredmény

2 227

136

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

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

Mutató teljesítése
Igen

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

X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

X

Nem

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

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

X

Nézőművészeti Nonprofit Kulturális Kft
1143 Budapest Tábornok u. 5. III.em.2.

Adószám: 14674291-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-914657
KSH: 14674291900111301

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz

Budapest, 2017.05.24.
__________________________
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Nézőművészeti Nonprofit Kulturális Kft

Kiegészítő melléklet

Általános rész
A Nézőművészeti Nonprofit Kulturális Kft tevékenységét 2009-ben kezdte meg.
A társaság alaptevékenysége: Előadó-művészet.
A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 eFt.
Tulajdonosai belföldi magánszemélyek.
A társaság tagjainak adatai:
Név
Scherer Péter
Mucsi Zoltán
Katona László Zsolt

Székhely

Aláírásra jogosultak:
Név
dr. Rihay-Kovács Zita

Székhely

Képviseletre jogosultak:
Név
dr. Rihay-Kovács Zita

Székhely

A mérlegkészítés időpontja 2016.12.31.
A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte, a könyvelést és a beszámoló készítését
mérlegképes könyvelő végezte.

Számviteli politika

Mérlegét "A" változatban készíti.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze.
A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény
előírásai szerint vezesse.
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak.
A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.
A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.
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Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris
leírást alkalmazott.
A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök a használatbavételükkel egyidejűleg
értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerülnek.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor
is, ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint
ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz
a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés
illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik,
illetve az eredménytelen lesz.
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi
eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci
értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik,
az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés
elszámolása után - ki kell vezetni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek
és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés
keretében tesz eleget.
A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív
és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.
A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.
A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.
A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége
színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a
vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.
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Tájékoztató rész

Munkavállalók bér és létszámadatai
Megnevezés

Átlagos stat.
létszám

Fizikai
Szellemi
Összesen

Bérköltség
0
1
1

Személy jell.
egyéb kiadás
0
864
864

0
0
0

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben)
Immateriális javak
(bruttó érték)
Előadások jogai
Darabfelvételek
Immateriális javak bruttó összesen

Nyitó
(eFt)

Tárgyi eszközök
(bruttó érték)
Irodai berendezések
Előadásokhoz kapcsolódó berendezések
Tárgyi eszközök bruttó összesen

Nyitó
(eFt)

2220
375
2595

495
381
876

Növekedés Csökkenés
(eFt)
(eFt)

2200
250
2450

0
0
0

Növekedés Csökkenés
(eFt)
(eFt)

123
103
226

Átsorolás
(eFt)

0
0
0
Átsorolás
(eFt)

0
0
0

0
0
0

Záró
(eFt)

4420
625
5045
Záró
(eFt)

618
484
1102

Tárgyévi értékcsökkenés leírása
Terv szerinti leírás lineárisan
Immateriális javak
terv szerinti lineáris értékcsökkenése
Immateriális javak écs
Összesen

Nyitó
(eFt)

Tárgyi eszközök
terv szerinti lineáris értékcsökkenése
Egyéb berendezések écs
Összesen

Nyitó
(eFt)

1073
1073

642
642

Növekedés Csökkenés
(eFt)
(eFt)

524
524

0
0

Növekedés Csökkenés
(eFt)
(eFt)

123
123

Átsorolás
(eFt)

0
0
Átsorolás
(eFt)

0
0

0
0

Záró
(eFt)

1597
1597
Záró
(eFt)

765
765

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a társaságnak nincsenek.
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Elszámolt értékvesztés
Befektetett pénzügyi eszközök értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.
Készletek értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.
A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.
A társaságnak hátrasorolt kötelezettségeke nincs.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Devizában, valutában elszámolt belföldi vagy export értékesítés nem volt.
A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült.
A vállalkozás támogatási program keretében az alábbi támogatásokat kapta:
Jogcím

Előző évben
kapott

Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
NKA
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
NKA
NKA
NKA
NKA
TAO

Összesen

Tárgyévben

folyósított

felhasznált

kapott

folyósított

felhasznált

4000

4000

3964

0

0

36

450

450

0

0

0

450

250
0

250
0

210
0

0
5000

0
5000

40
4720

0

0

0

400

400

0

0
0
0
0
0
4700

0
0
0
0
0
4700

0
0
0
0
0
4174

200
800
300
500
3447
10647

200
800
300
500
3447
10647

200
800
0
0
3447
9693

Az egyes támogatások részletezését a mellékletekben mutatjuk be.
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Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel nem volt.
A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:
Költségnem
Utazási, kiküldetési költségek
Hirdetési, reklám költségek
Kiegészítő művészeti szolgáltatás
Produkciók létrehozásához igénybevett
szolgáltatás
Szállítási költségek
Bérleti díjak
Könyvelési díjak
Egyéb igénybevett szolgáltatások
Összesen

Költségek (eFt)
2225
1417
2553
6185
118
68
345
2600
15511

Az egyéb ráfordítások alakulása:
Költségnem
Önkormányzatokkal elszámolt adók
Egyéb követelések
Kerekítési különbözetek
Összesen

Költségek (eFt)
150
654
8
812

Mutatószámok
Vagyoni helyzet mutatószámai
A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 8,02% volt, tárgyévben 15,05%.
A forgóeszközök aránya előző évben 91,98% volt, tárgyévben 84,95%.
Az előző évhez képest a befektetett eszközök értéke növekedett, míg a forgóeszközök értéke
csökkent.
Saját tőke aránya az összes forrásban előző évben 78,84% volt, tárgyévben 74,58% .
Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 16282 eFt, előző évben 15757 eFt volt.
Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 92,56%, előző évben 105,37% volt.
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Pénzügyi helyzet mutatószámai
Likviditási II mutató A likviditás (II) mutató értéke tárgyévben 5,14 , az előző évben pedig 10,04
volt.
A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 3,34, az előző évben 4,35. A fenti mutatók alapján
elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.
A vevők átlagosan 30,58 nap alatt fizetnek.
A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak
12,10 nap alatt fizeti ki.

A jövedelmezőség mutatói
A nettó termelési érték -9041 eFt volt, ami az előző évinek 1026,22%-a.
Az anyagmentes termelési érték -8392 eFt volt, ami az előző évinek 3108,15%-a.
Az eszközök megtérülése tárgyévben 839,29.
A tőke a tárgyévben 2,60-szer térült meg.
Az árbevételarányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 0,40%, az előző
évben 7,08% volt. A nyereség az előző évihez képest 94,35%-al csökkent.
Az összes tőke jövedelmezősége 1,27% volt.
A saját tőke jövedelmezősége 1,38% volt.
Az alaptőke jövedelmezősége 4,53% volt.
A társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet.
A megtermelt pénzjövedelem értéke 649 eFt. Ugyanez az érték előző évben 611 eFt volt.
Az árbevételarányos pénzjövedelem a tárgyévben 1,53%, az előző évben 1,75% volt.
A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 3,69%, az előző évben 4,09% volt.
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Támogatási szerződés 1.
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT
2016. évi működési támogatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2016. március 1-2017. február 28.
5 000 000 Ft
4 720 000 Ft
4 720 000 Ft
5 000 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

4 720 000 Ft

4 720 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A működési támogatást a Kutyaharapás című színházi produkció bemutatására, valamint az előadások
továbbjátszásával kapcsolatos kiadásokra használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain (Mucsi Zoltán,
Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel dolgoztunk együtt. 3 új színházi
bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg. Előadásainkat budapesti színházak műsorán
tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi előadások (A
Gyáva, Vakság Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása középiskolások számára.) 2016ban összesen 109 előadást játszottunk középiskolások számára.

Támogatási szerződés 2.
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT
2016. évi kiemelt művészeti célok támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2016. augusztus 1-2017. július 31.
400 000 Ft
0 Ft
0 Ft
400 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain (Mucsi Zoltán,
Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel dolgoztunk együtt. 3 új színházi
bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg. Előadásainkat budapesti színházak műsorán
tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi előadások (A
Gyáva, Vakság Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása középiskolások számára.) 2016ban összesen 109 előadást játszottunk középiskolások számára.

Támogatási szerződés 3.
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT
2016. évi belföldi forgalmazás támogatása
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015. 09.01-2016.08.31.
200 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

200 000 Ft

Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatást tantermi színházi előadásaink vidéki bemutatásával kapcsolatos kiadásokra használtuk fel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain (Mucsi Zoltán,
Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel dolgoztunk együtt. 3 új színházi
bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg. Előadásainkat budapesti színházak műsorán
tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi előadások (A
Gyáva, Vakság Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása középiskolások számára.) 2016ban összesen 109 előadást játszottunk középiskolások számára.

Támogatási szerződés 4.
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT
külföldi forgalmazás támogatása
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2016. 11.01-2016.05.31.
300 000 Ft
0
0
300 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain (Mucsi Zoltán,
Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel dolgoztunk együtt. 3 új színházi
bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg. Előadásainkat budapesti színházak műsorán
tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi előadások (A
Gyáva, Vakság Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása középiskolások számára.) 2016ban összesen 109 előadást játszottunk középiskolások számára.

Támogatási szerződés 5.
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT
belföldi forgalmazás támogatása
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2016. 10.01-2016.05.30.
500 000 Ft
0
0
500 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain (Mucsi Zoltán,
Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel dolgoztunk együtt. 3 új színházi
bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg. Előadásainkat budapesti színházak műsorán
tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi előadások (A
Gyáva, Vakság Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása középiskolások számára.) 2016ban összesen 109 előadást játszottunk középiskolások számára.

Támogatási szerződés 6.
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT
új produkció létrehozásának támogatása
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2016. 11.01-2016.09.30.
800 000 Ft
800 000 Ft
800 000 Ft
800 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

800 000 Ft

Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatást a Szkéné Színházzal és a tatabányai Jászai Mari Színházzal közösen létrehozott Székely Csaba:
Kutyaharapás című produkció megvalósításával kapcsolatos kiadásokra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain (Mucsi Zoltán,
Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel dolgoztunk együtt. 3 új színházi
bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg. Előadásainkat budapesti színházak műsorán
tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi előadások (A
Gyáva, Vakság Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása középiskolások számára.) 2016ban összesen 109 előadást játszottunk középiskolások számára.

Támogatás 7.
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT
előadó-művészeti tevékenység támogatása
GE Infrastructure Hungary Holding Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2016. január 1-december 31.
1 994 480 Ft
1 994 480 Ft
1 994 480 Ft
1 994 480 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1 994 480 Ft

Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A TAO-támogatást a 2016. évi működési kiadásokra, valamint a művészeti tevékenység kiadásaira fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain (Mucsi Zoltán,
Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel dolgoztunk együtt. 3 új színházi
bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg. Előadásainkat budapesti színházak műsorán
tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi előadások (A
Gyáva, Vakság Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása középiskolások számára.) 2016ban összesen 109 előadást játszottunk középiskolások számára.

Támogatás 8.
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)
-

NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT
előadó-művészeti tevékenység támogatása
Magnet Bank Zrt
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2016. január 1-december 31.
1 452 200 Ft
1 452 200 Ft
1 452 200 Ft
1 452 200 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi

1 452 200 Ft

Felhalmozási
Összesen:

Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A TAO-támogatást a 2016. évi működési kiadásokra, valamint a művészeti tevékenység kiadásaira fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Kft. a 2016. évben előadó-művészeti tevékenységét folytatta. Az előadásokban a társulat tagjain (Mucsi Zoltán,
Scherer Péter, Katona László és Kovács Krisztián) kívül számos vendégművésszel dolgoztunk együtt. 3 új színházi
bemutatót tartottunk, mindhárom koprodukcióként valósult meg. Előadásainkat budapesti színházak műsorán
tartjuk, ugyanakkor tevékenységünk fontos része az előadások bemutatása vidéken és a határon túl is.
Kiemelten fontos része a munkánknak a fontos korosztályi problémákat feldolgozó tantermi színházi előadások (A
Gyáva, Vakság Soha senkinek, Ady/Petőfi, A kézmosás fontosságáról) bemutatása középiskolások számára.) 2016ban összesen 109 előadást játszottunk középiskolások számára.

