JECYZoKONYV
a Pdcsi Horvit Szinhaz Nonprofit Korldtolt Felel6ssdgii Trirsasdg Feliigyeltibizottsigrinak
elektronikus szavazrisrir6l

A Pdcsi Horvdt Szinhria Nonprofit Korldtolt Felekissdgi T6rsasig

Felngyel6bizotts6grinak
(tovdbbiakban: bizotts6g) elniikekdnt 2020. Aprilis 28. napjrin elekhonikus szavaziist k€rtem a
bizottsdg tagjait6l a ta$as6g 2019. janurir 01. 2019. december 31, iddszakra vonatkozd
riltalanos tizleti ivet zar6 egyszeriisitett dves beszrimol6 €s kdzhasznrisigi mell6klet, valamint
Anton P. Csehov: Egylelvonisos komddirik (Le:inyk€r€s, Medve) tervezett k6ltsdgvet6se
tekintet6ben.

-

A bizotts6g egyhangii szavazattal meghozta az aftibbi:
512020. (04.28.) szrimri FB hat6rozatot
A bizottsAg 2019. januar 01. - 2019. december 31. id6szakra vonatkoz6 iltahinos iizleti 6vet
zar6 egyszer&sitett 6ves besziimol6, valamint kdzhasznrisdgi melldklet rittekint€sdt kdvet6en
javasolja az alapit6nak azok elfogaddsit, egyittal javasoljA hogy a Polgari Tdrvdnykdnywdl
sz6l6 2013. 6vi V. tiirv€ny 3:189.$ (2) bekezdeseben foglaltak szerint a rendelkez€sre iill6
hatdrid6n bel0l tegye meg sztks€ges intdzked€seket a sajit t6ke biztosit6sa drdekdben,
tovAbb6 a bizottsfg az ahibbi jelent€st teszi:

A Pdcsi Horv6t Szinhaz Nonprofit KorlAtolt

Felel6ssdeii Tirsasde Feltievel6bizottsdgdnak
ielent€se a t6rsas6e 2019-es €vi besz6mol6ja 6s kdzhasznirsdqi ielentdse kapcs6n:

A trfusas6g 2019-es €vi egyszenisitett 6ves besziimol6ja szerinti trirgy€vi ad6zott eredm6nye
1i.609 eFt vesztess6g, az eszkiizdk 6s a foniisok egyezii lodsszege 59.560 eFt,
eredm€nytarlal€ka 10.861 eFt, 6s saj6t t6kfje 2.252 eFl, azaz a tdrv€ny 6ltal kdtelezden el6irt
t6rzstcike alil csdkkent.

A triLrsasdg ad6zott eredmdnye a 2018-as dvhez k€pes jelentosen csdkkent. Rappai Agnes
ktinywizsgil6 vezet6i levele szerint a vesztess€g fti oka egyrdszt a sajet bev€telek
jelent€ktelen nagys6ga, masr6szt a tulajdonosi t6mogat6s elmaradisa.

vesztes6ges

a

trirsasig belsti ellen6rdnek sz6beli tajdkoaatisa szerint a trirsasrig
eredm6ny€nek az oka, hogy a 2019-es 6v elej6n a t6rsas6g nem rendetkezetl

Kovdcs Liszl6

olyan m6rtdkti bev6tellel, ami fedezte volna a kiadrisait, figyelemmel arra, hogy 2019-es dvtSl
a trirsas6g nem volt tdbb6 jogosult a TAO t6mogat6sra, illetve a kor6bbi 6vek gyakorlatit6l
eltdr6en a tulajdonos sem juttatott anyagi timogat6st, melynek oka a 2019-es €vben
bek6vetkezett tulajdonosviiltis volt.
Kds6bbiekben a tarsas6g anyagi helyzete rendez6ddtt a kiildnbtiz6 6llami tdmogatisok
foly6sitasa rdvdn (Emberi Enifornis Tdmogatds Keze!6 mrikdddsi tiimogat6s: 23 MFt,
Nemzeti Kultunilis Alap - irj bemutat6: 1,5 MFt, Nemzeti Kultur6lis Alap: 200 eFt, EMMI
EPER t6bblettrimogatrls irj bemutat6ka: 10 MF! Miniszterelndks€g
Bethlen G6bor
Alapkezel6 Zrt:
MFt), illefve tagi ktilcstin foly6sitisdra is sor ker0lt 8 milli6 Ft
dsszegben, mely k6lcs6n visszafizet€se m6g a 2019-es 6vben megtiirtEnt. A 2019-es 6v
folyamrin sziimos olyan int6zked€s tiirtdnt, amelyek azt a c€lt szolg6ltrik, hogy a kiadr4sok
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igazodjanak a trimogatrisok 6s a tirsasdg bev6teleinek a mdrt6k6hez, ennek keret€ben feliil
lettek vizsgdlva a tdrsas6g eltal kittdtt szerz6ddsek 6s azokban az esetekben, amikor a
szerzdddsi fehetelek a larsas6g szimiira nem min6s8ltek el6nydsnek lehet6s6g szerint rij
szerziidds keriilt megkdtdsre eldnyiisebb feltdtelekkel. A humin erdforris tekintetdben is
t6rt6ntek vriltozrisok, amik szint6n a ktilts6gek cs6kkentds6t eredm€nyezt€k.
A kdltsdgek cs6kkent6se 6s a fdtevdkenys6gdb6l ered6 bevdtelek mellett a t6rsasrig igyekezett
egy6b bev€telekre is szert t€nni a szlnh6z 6pfllet6nek egydb hasznositdsival. Az ilgyvezet6
2019. szeptember 13. napj6n kelt tejekoztatesa szerint a szinhrizi 6piilet szabad kapacit6sa
terh€re a Pdcsi Balett Nonprofit Kft. r6sz6re biztositottak teret, a P€csi Nydri Szinhaz
fesztivril lebonyolitAs6hoz b6rbe adtak a limpapark egy reszdt, tov6bb6 a bels6 ellentir
tij€koztat{sa szerint az dpiilet vonatkozisaban b6rleti szerudddst kdtdttek 50.000,- Ft/h6
havidij 6s egydb juttatis ellendben. A trijdkoztat{s alapjrin a 2019-es 6vben el6rt vesztess6g a
2020-as
kdlts6gvet6sdre nem lesz jelent6s hat6ssal, tekintettel arra, hogy az
eredmdnytartal6k megkdzelit6leg fedezi a vesztess6get. Sziiks6ges mdg megemliteni, hogy a
trirsasrig a 2020-as ivre vonatkoz6an mrir rendelkezik 30 MFt dsszegti illami t6mogat{ssal fj
bemutat6k4 ami nagyban fedezi a kiilts6geit.
A krizhaszntsrigi jelent6s valamint a 2019-es 6vi eldadiisok listdja alapjdn 39 el6adris keriilt
megrendezdsre, a nez6k sziima iisszesen 5254 fo volt. A 39 el<iad6s kdziil 31 el6adris a
trirsas6g 2019-ben bemutatott 6s repertodron tartott eldadrisa volt €s 8 egy€b. A t6rsas6g 2020as dwe tervezte az el6adas szimainak ndvel6s6t. A bizottsAg tudomdsa szerint a 2020-as 6v
elsri feldvdben az eldadrisok szdrna meghaladta volna a teljes 2019-es dv eldaddsrinak a
szAmait, azonban sajndlatos m6don, a j,6rv,Anyugyl helyzetre tekintettel szimos eldadiis
elmaradt.

iv

A bizottsrig dlLispontja szerint a

tarsasdg mtikdddse a 2020-as 6vre vonatkoz6an a 2019-es

6vben meghozott int€zkeddsek alapjrin biztositott, azonban szflks6gesnek tartj. a bizottsrig
megjegyezni, hogy a kialakult j6r''/,Anyugyr helyzet a fent emlitett int6zked€sek €s legnagyobb
gondoss6g ellen6re is olyan gazdas6gi helyzetet id6zhet el<i, ami 2020-as iizleti 6v
vesztessdggel va16 lez6ris6t eredm€nyezheti.

A bizottsig javasolja a

2019-es 6we vonatkoz6 beszrimol6 6s kiizhasznrisAgi metldklet

eifogad6sAt.

A bizotts6g egyhang! szavazattal meghozta az al6bbi:
612A2A. (04.28,) szdmt FB hatirozatot

A bizotts6g javasolja elfogadni Anton P. Csehov: Egyfelvonisos komddir{k

(Leanyk€rds,
Medve) tervezett k6ltsigvet6s6t, a bizottsdg kiiltsdgvetdst a kordbbi darabok kdlts€gvetdseivel
6sszehasonlitotta ds azokhoz kdpest jelentris eltdrdst nem mutat. A bizottsrig tudomrisa szerint
a tArsaseg rendelkezik a megfeleki anyagi eszkiiztikkel, amik fedezik a darab kivitelezdsdvel
kapcsolatos kiadisokat.
Budapest, 2020. dprilis 28.
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dr. Kadia Mariann

FB eln6k

Vezet6i lev6l

A P6csi Horv6t Szinh6z Nonprofit Kft.
2019, 6vi 6ves besz6mol6j6nak kdnyvvizsgilat6hoz

A P6csi Horvit SzinhSz Nonprofit Kft. tulajdonos5nak 6s vezetesenek
Elv6geztem a P6csi Horvdt SzinhAz Nonprofit Kft., (a tov6bbiakban T6rsas6g) 2019.
6vi besz6mol6jSnak kdnyvvizsgSlatdt. Vizsg5latomat, amelynek c6lja a kOnyvvizsg6l6i
zAradbk (velem6ny) kiaddsa volt, a magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal
osszhangban hajtottam vegre. A vizsgdlat sor6n az annak elv6gz6s6hez szuks6ges
mertekben es teruleteken 6ttekintettem a Tdrsas5g kdnywiteli m6dszereit 6s a
hozzAjuk tartoz6 belso kontrollokat. Az ilyen iriiny0 tev6kenys6gem nem volt teljes
korrli, igy nem foglalta mageban a T6rsasdg teljes bels6 kontrolling rendszer6nek az
drtvizsg6l6s6t.

A P6csi Horv6t Szinh6z Nkft. 2020. 6prilis 1-i ddtummal elk6szltette a tarsasdg 20'19.
6ves gazdelkodds5r6l sz6l6 sz6mszaki (m6rleg es eredm6ny-kimutatds) es szoveges
beszdmol6jdt, amelyben az eszkozdk 6s forrdrsok egyezci f66sszege 59.560 eFt, 6s az
ad6zott tdrgy6vi eredm6ny 11.609 eFt veszteseg. A besz6mol6ban szerepl6 teteleket
egyeztettem a f6konyvi kivonattal, 6s az analitikus nyilvAntartdrsokkal, valamint kell6
bizonyoss6got szereztem arr6l, hogy az egyes gazdasdgi esem6nyek bizonylatoliisa
ds elsz6moldsa megfelelo rendszerben es szabdlyosan tdrt6nik-e,

Mint azt Ondk is tudj6k, a megfelelo bels6 ellenorz6si 6s kontrolling rendszer
fenntan6sa a c6gvezet6s feleloss6ge, ugyanakkor a tulajdonos k6telessege, hogy a
gazdAlkod6sr6l folyamatosan szolgeltatott adatok ismereteben megtegye azokat a
szUkseges int6zked6seket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tdrsasitg
mrikod6se folyamatos 6s szinvonalas legyen a kdvetkez6 idoszakban is.

Az alebbiakban osszefoglalom a vizsgSlat sor6n keletkezett 6szrev6teleimet

()s

javaslataimat, valamint k6rd6seimet. K6rem, szlveskedjenek valaszukban a tervezett
intezkedeseket ismertetni, illetve az eszrevetelekre v6laszolni. Amennyiben nem
6rtenek egyet felvet6seimmel, a vSlaszban sziveskedjenek ezt megindokoini.
Eszrev6teleimet olyan pontokfa korl6toztam, melyekr6l a fent emlitett m6don
bizonyoss6got szereztem, 6s amely tem6k v6lem6nyem szerint jelent6st;n
befoly6solj6k a P6csi Horvdt Szinh6z Nonprofit Kft. jovSbeni gazd6lkod6sdnak
f inancidlis hatteret.

1.

6szrevetel

Ad6zott eredm6ny (2019. evi veszteseg)
Mint az l5that6 a besz6mo16b6l, a tdrsas6g 2r119. 6vben 11,609 eFt vesztesegel mutatott ki,
melynek f6 okai egyreszt a sajet bevetelek jelentektelen nagys6ga, mdsr6szt a tulajdonosi
temogat6s elmaradesa.
Hat5sok: a tersas6g saj6t tokeje a jegyzett t6lle ald csokkent, (2.252 eFl). Felhivom a Tisztelt
Tulajdonos figyelmet arra, hogy a kdvetkez6 6vekben fokozottan figyeljenek a sa.i6t
toke/jegyzett t6ke ar6ny6ra, mert egy tovdbbi veszteseges idSszak szuks6gess6 teszi a
tArsasag t6ke injekci6j6t.

2.6szrev6tel

A szinhdz az Anna utcai ingatlanban mUkctdik, mely ingatlan a tarsaseg tulaldonos6nak
vagyonkezel6s6ben van. A Horvdt SzinhS:zzal a tulajdonos Horvdt Onkorm Anyzat a
vizsgdlatom idej6ig m6g nem kotott szez6d(rst arra vonitkoz6an, hogy a Horv6t Szinh6z
Nonprofit Kft. milyen cimen 6s felt6telekkel hasznSlhaLtja azt. Felhivom a T. Tulajdonosok
figyelmet ara, hogy az erre vonatkoz6 szerz6d,5st miel6bb kosse meg a SzlnhAzzal.
T. Tulajdonosok 6s T. C6gvezet6s!

K6rem, hogy a fentiekkel kapcsolatban adott valaszaikat, eszrev6teleiket, r6szemre irdsoan
sziveskedienek eliuttatnil

P6cs, 2020. 6prilis 3.
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A P6csi Horvit Szinhiz Nkft, tulajdonosainak
V6lem6ny
Elv6geztem a P6csi Horv6t Szinhdz Nkft., cg.: 02-09-081504 ("a Tdrrsas6g") 2019,
6vi egyszerlisitett 6ves besz6mol6j6nak kdnyvvizsgdr lat6t, amely egyszerijs,itett 6ves
bes26mol6 a 2019. december 3'1-i fordul6napra k6szitett merlegb6l
melyben az
eszkozok 6s forr6sok egyez6 v6gosszege 59.560 EFt, az ad6zolt eredm6ny 1 1.609
EFt vesztes6g -,6s az ugyanezen id6ponttal vegzodo Ozleti 6vre l'onatkoz6

-

eredm6ny-kimutat6sb6l, valamint

a

sz6mviteli politika jelent6s

erlemeinek

osszefoglal6sdt is tartalmaz6 kiegeszlt6 mellekletbol All.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt egyszerfisitett 6ves besz5mol6 megbizhatci 6s valos
k6pet ad a T6rsas6g 2019. december 31-en fenn6ll6 vagyoni es p6nzijgyi
helyzeterol, valamint az ezen id6ponttal v6gz6do Uzleti 6vre vonatkoz6 j6vedelmi
helyzeterol a Magyarorsz6gon hatdlyos, a sz6mvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. t,5rv6nnyel
osszhangban (a tov6bbiakban:,,sz6mvitelr t0rveny").
A v6lem6ny alapja
Konywizsg6latomat a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal 6ss:zhangban
6s a konywizsg6latra vonatkoz6 - Magyarorsz60on hat6lyos - t6rv6nyek es egy6b
jogszab6lyok alapjdn hajtottam v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6
felelossEgem bovebb lei16s6t jelent6sem ,,A k6nyvvizsg6l6 egyszerfisitett 6ves
beszdmol6 ko nyvvizsg 6 lat6ert va l6 fele l6ssege" szakasza taftalmazza.

Fuggetlen vagyok a t6rsasdgt6l a vonatkozo, Magyarorsz6gon hatAlyos
jogszab6lyokban 6s a Magyar Kdnyvvizsg6l6i Kamara ,,A kdnywizsg6kii hivat6s
magatartSsi (etikai) szab6lyair6l es a fegyelmi eljAr6sr6l sz6l6 szab6lyzata"-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kerddsek tekinteteben a Nemzetkozi Etikai
Standardok Testulete 6ltal kiadott ,,Kdnyvvizsg6l6k Etikai K6dexe'-ben (az IESBA
K6dex-ben) foglaltak szerint, €s megfelelek az ugyanezen norm6kban szerepl6
toviibbi etikai eloir6soknak is.
Meggy6z6d6sem, hogy az 6ltalam megszerzett konyvvizsgdlaii bizonyitek elegendo
6s megfele16 alapot nyljt v6lem6nyemhez.

A vezet6s 6s az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszer(sitett
6ves besz6mol66rt

A vezet6s felelos az egyszerUsitett 6ves besz6molonak a szamviteli t0rv6nnyel
osszhangban tort6no es a val6s bemutat6s kdvetelm6ny6nek megfelelo
elkeszit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetds szUks6gesnek
tart ahhoz, hogy lehetov6 vdrljon az ak6r csal6sb6l, ak6r hibdbdl eredo l6nyeges
hibiis rillit6st6l mentes egyszerrisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se.

Az egyszerrisiteti 6ves besz6mol6 elkeszltese sor6n a vezet6s felel6s a;z6rt, hogy
felmerje a Tdrsas6gnak a v6llalkozAs folytat6s6ra val6 kepess6get es az adott

helyzetnek megfelel6en kozz6tegye a v6llalkoz5s folytat6s6val kerpcsolatos
inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a viillalkozds folytat6s6nak elv6n alapu16
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egyszer0sitett 6ves besziimol6 6ssze6llit6sA6rt. A vezet6snek a villlalkoz6s
torytrtarjnrr eM6boi kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az ervenyesul6s6t elt6r6
rendelkezOs nem akad6lyozza, illetve a v6llalkozdsi tev6kenys6g folytatas6nak
ellentmond6 tenyezo, korulmeny nem dll fenn

Az iranyitessal megbizott szemelyek felel6sek a TArsasag p6nz0gyi besz6molAsi
folyamatdrnak fel UgYeleteert.

A krinyvvizsgil6 egyszerfisitett 6ves besz6mol6 ktinyvvizsgSlat66rt val6
felel6ss6ge
konyvvizsg6lat so16n celom kell6 bizonyossdgot szerezn.i a.rr6l, .hogy az
6ves beszdmo16 egesze nem tartalmaz ak5r csal6sbol, akAr hibAb6l
"gyrr"i,i.it"ti
feny"gus hib6s 6llitdst, valamint az, hogy ennek alapj6n a velernenyemet
"iuJO
konyvvizsgdloi jelentest bocs6ssak ki. A kell6 bizonyoss6g
tartalmaz6 flggetlen
-Fizonyossag,
de- nem garancla. arra, hogy a Magyar.. Nemzeti
n rgut tor,i
StandardJkXal osszhangiban elv6gzett kdnyvvizsg6lat mindig felt6rja
rcO'iWuir.gtf
"til6tezo l6nyeges hib6s ellitest. A hibAs 6llit6sok eredhetnek csalesb6l
ai
"'gyeOkZnt es lenyegesiek min6stilnek, ha 6sszer0 lehet az a vdrakoz6s, hogy
uug/hinab,Ot,

A

ezek6nmaguKbanVagyegyuttesenbefo|yesoIhatjAkafeIha.szna]okadott
egyszerusiteit eves beszimol6 ilapj6n meghozott gazdasdgi ddnteseit.

eg6sze sorin
A Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati standardok szerinti konyvvizsg6lat
fenn
,."Xrili megitelest alkjlmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok
Tovdbbd:

- Azonositom €s felm6rem az egyszer(sitett 6ves besz6mol6 aker csalesb6l,
6s
ak6r hib6bol ered6 lenyeges fr'i6as dllitAsainak a kockAzatait, kialakitom
vegrehajtom az ezen iockdrzatok kezel6sere alkalmas kdny'vvizsg6lati

eljdriisokat, vatamint elegendo 6s megfelel6 konyvvizsgdlali bizonyitekot
hibdts
sierzek a velemenyem m;galapozds6hoz, A csaldsb6l ered6 lenyeges
a
mivel
ered6e,
6llitds fel nem tar6sanak a iockdrzata nagyobb, mint a hibab6l
kihagy6sokat,
csaras magaoan foglalhat osszejetszast, hamisitdst, szendekos
teves nyilaikozatokat, vagy a belso kontroll fel0lir6sdtt'

-

annak
Megismerem a konyvvizsgdlat szempontj6bol relev6ns belso kontrollt
amelyek az
erd6keben, hogy oly'an koiyvvizsg6lati elj6r6sokat tervezzek meg,
belso
TA.rsas6g
adott korulmen ex'kozott megtetetoer, de nem azert, hogy a
kontrol|jAnakhatekonysagdrravonatkoz6anv6|em6nytnyiIv5nitsak'

- Ert6kelem a vezet6s 6ltal alkalmazott szdmviteli politika

megfeleloseg.et 6s a

vezet6s6|taIkeszitettszAmviteIibecs|6sek6skapcso|6d6kozzet6teIek
6sszer0seg6t.

hely6nvalo-e a vezetes r6sz6r6l a
v6llalkozSs folytat6s6nak elven aiapu16 egyszerfisitett 6ves , beszSmo16
arrol'
6ssze6llit5sa, valamrnt a megszerzett k6nyvvizsg6lati bizonyitek alapj6n
vagy
hogy fennAll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan . esemenyekkel fe|
a
vethetnek
je|ent6s
ketseget
fe|t6*telekkeI kapcso|ato-an, ame|yek
azt
a
farsisag vdllalkoz6s folytatdrs6ra val6 kepesseget illetoen Amennvib_en
k6vetkeztetest vonom le, hogy lenyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fuggetlen
egyszertisitett
k6nyvvizsg6l6i jelent6semberi-fel t'ett hivnom a figyelmet az
e
kozz6tetelek
a
b"sz?n1ol6ban l6v6 kapcsol6do kozz6tetelekre, vagy ha

- Kovetkeztetest vonok le arr6l, hogy

"uui
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nem megfelel6ek, min6sitenem kell v6lem6nyemet
Kovetkezteteseim a fiiggetlen kOnyvvizsg6loi jelentesem d6tum6ig

tekintetben

megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyitekon alapulnak. Jdvobeli esem6nyek
vagy feltetelek azonban okozhatjdk azt, hogy a Tarsasag nem tuclja a
v6llalkoz6st folytatni.

- Ertekelem az egyszergsitett 6ves besz6mol6

6tfog6 bemutat6s6t, fel6piteset
es tartalm6t, beie6rtve a kiegEszito mellekletben tett kozz6teteleket, valamint
ert6kelem azt is, hogy az egyszerUsitett 6ves beszdmol6ban teljestil-e az
alapul szolg616 0gyletek 6s esemenyek val6s bemutat6sa.
irdrnyitfrssal megbizott szemelyek tudom6s6ra hozom - egy6b k6rd6sek
mellett - a k6nyvvizsg6lat tervezett hat6k6ret 6s 0temez6set, a konyvvizsg6lat
T6rsasAg 6ltal alkalmazott belso
jelentos
megillapit6sait, bele6rtve
-kontrollnak
5ltalam azonositott jelent6s
sor6n
k6nyvvizsg6latom

- Az

a

a

hidnyoss6gait is, ha voltak ilyenek.
Egy6b jelent6st6teli k6telezetts6g a k6zhaszn0sAgi jelent6s16l
Elvegeztem a Pecsi Horv5t Szinhdrz Nonprofit Kft. mellekelt 2Q19. 6vi egystzeriisitett
6veJ besz6mol6jAhoz kapcsol6d6, 2019. december 31-i fordul6napra vonatkoz6 6vi
kdzhaszn[s6gi mellekletenek a vizsg6lat6t. A vezet6s felelos a kozhiaszn0s6gi
besoroldssal rendelkez6 t6rsasag k6zhaszn0s6gi mell6kletenek elkeszlteseert Az
6n felelossegem a kozhaszn(sagi mell€klet €s az ugyanazon rizleti 6vre vonatkoz6
kozhasznris6gi mell6klettel
6ves beszimo16 6sszhangj6nak megit6lese.
jelentesek
az egyszer0sitett 6ves besz6mol6
kapcsolatos munkem
6s
nem tartalmazta egy6b, a T6rsasdg
osszhangj6nak megit6lesere korldrtoz6dott
nem auditiilt sz6mviteli nyilv6ntart6saib6l levezetett inform6ci6k 5ttekint6s6t.
V6lem6nyem szerint a P6csi Horv6t Szinhaz Nonprofit Kft. 2019. 6vi kozhraszn[s6gi
mell6klete a P6csi Horv6t Szinh6z Nonprofit Kft 2019. 6vi egyszeriisitett 6ves
besz6mol6j6nak adataival 6sszhangban van.

e

A

6s

P6cs, 2020. Aprilis 3.

ii#fit n'iirr,

r6 i r6 s a
h
x
", ",uAgnes Eszler ^,a
Rappai
N yi lv 6 ntaft1si sz6 rh : 00 1 63!5

TVH-Audit Kft,
7624 Pecs, Bart6k B. u. 2.
Nvilvantartdsi szdm: 00951
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P6csi HorvSt szinhSz Nonprofit Korldtolt Feleldss6gii
T6rsasSg
(Nyilviintartdsi szdm : 02-09-08 LSA4, Ad6szdm: 2518415 B-Z-A2)

id6szakra vonatkoz6
nlta16nos Uzleti 6vet z516
Egyszerfi sftett 6ves beszdmol6

a btr6s5gi c6seljdrdsr6l
l*.:rjylY311t:69161
eftelmeben az eredeti peldiiny meg6rzdsj

6s a v6selsz6moldsr6l sz6t6 2006. 6vt

ideje: 2030. dprills 01.
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v. tdrveny tg. g (6) bekezdese

Ktjzz6tev6 c69 adatair
P6csi Horv6t Szinh62 Nonprofit KorlStolt F€lel6ss69ii T6rsasAg

NyilventartAsi sz'mi 02-09-081504
Ad6sz,m:25184158-2-02
Szekhely: l4agyarorszSg, 762I P6cs Anna utca 17.
Els6 l6tesit6 okirat kelte: 2A75.5prilis 01.

KSH szdm

:

251B41 sB-9001-572-02

A vonatkoz6 id6szak: 2019. janu6r 01, - 2019. decernber 31.
A beadv4ny a sz4mvitelr'l sz6l6 2000.6vi C. ttjrvdny alapjen kerillt dsszeSltit'sra.

Benytjis

okar Altalilnos Uzleti 6vet 2616
Besz6mal6 tipusa : Egyszerijsilett dves besziimol6
K1nyvvezet4s m6dja: kett1s kdnyvvitelt vezet6
A ceg kajnyvvizsg6latra kotelezett-e: Igen
El626 Uzleti 6v adatal: Az Sztv. szerinti dsszehasonlithat6s6g biztositott. (kdzzetett beszdmoldb6l 6temelt, nem m6dositott
adatok)
Lez6rt jzleti 6vkk) mddosit^sa: Nerr,
Beadvdny rdszei

I

merleg (Sztv. szerinti, "A"

villozat; szdvege: magyar)

a efedm€nyl<irnutatds (Osszkdltsdg eljdrdssal; szcjvege: magyar)

I
I
I

kieg6szit6 meli6klet (szcivege: magyar)
ad6zott eredmdny felhasznSlils6ra vonatkoz6 hatdrozat (hatdrozat sz6ma: 1/2020; szdvege: magyar)
fLiggetlen kdnyvvizsgdl6i jelent6s (Hitelesit6 zdraddk (min6sit6s n6lkUti konyvvizsg6l6i v6lemeny).; szbvege: magyar)

a kdzhasznris6gi mell€klet (szcjvege: magyar)
Ktinyvvizsg5l6

Kiinyvel6

Vid6kovics szl5ven
Reg i sztrd ci 6s sz6 m a

: !79097

T6th Eszter
Reg

isztr4ci6s szdma: 001635

Nyilv5noss6gra hozataltal kapcsolatos egy6b informSci6k

BekUld6

A vdllalkoz6, illetve az anyavdllalat szdkhelyen minden

Vid6 kovics Szl6ven

6rdekelt r6sz6re a beadvdny megtekinthet6s6ge biztositdsra
kert-il, tovdbbd a116l minden 6rdekelt teljes vagy rdszleges
mdsolatot kdszithet.

A sz6mvitet16l s26l6 2000. 6vi c. titrv6nyben meghatiirozott nagysiigot jel26 mutat66rt6k

Uzleti 6vben dtlagosan foglalkoztatottak sz6ma

Tdrgydvi
ii?lAfi
6vben
99

Tilrgy6vet
ma^al41;

i\aloti

dvben

T6rgy6vet kdt dvvel
megel526 iizleti 6vben
9

Aleir6sra iindll6an jogosultr
Elfagades id6pontja; 2020. 6prilis 01.

A beszdmol6 a vonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6se knek megfelel6en ker0lt 6sszedllitdsra, tovdbb6 az a gazdiilkod6
vagyond16l, annak dsszetdteldr6l (eszkdzei161 6s forr6sai16l), valamint penzrigyi 6s jdvedelmi helyzet616l, illetve
tevdkenysdge eredmdny616l megbizhat6 6s val6s osszk6pet ad.

VidSkovics szliiven

Kdszrllt: 2020. szeptember 30. (15:40:35)
A cdg nyilvd nossdg 16l, a bir6s5gi cegelj6r6sr6l 6s a v6gelszdmoldsrdl sz616 2006. 6vi V. tdrv6ny 18. 5 (6) bekezddse
6rtelmdben az eredeti p6ldeny meg6rz6si idejer 2030. dprilis 01.

A beszdmol6 az IgazsiigUgyi Miniszt6riurx C6ginformdci6s 6s az Elektronikus C6geljdriisban Kdzremijkdd6
Szolg6lata (IM Csz) online besz5mol6 k€szit6 programj5val, a bekilld6 6ltal megadott adatok alapj6n keriilt
el6dllitiisra. Az 114 csz a kcizz6tett adatok megbizhat6s6gd6rt, val6s69tartalmd6rt, jogszerils6g66rt felel6ssdget
nern vdllal.
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A cdg.elnevezese: p6csi Horvdt Szinhiiz Nonprofjt Korldtolt Felel6ss6g(
Nyilv'ntartAsi sz1ma: 02-09-081504
Adosz;ma : 2 5 I 84 t 5 8-2

Tdrsasiig

p6nznem: HUF

pbnTenv.ad. a,^r

-0 2

2019. janu6r 01. - 2019. december 31. id6szakra vonatkoz6
Altaldnos rl-zleti evet zd16 Egyszerilsitett dves beszAmol6
MERLEGE, Sztv. szerinti "A,, v6ltozattal

0

01.

aoz.
003,
004.

005.
0

06,

oa7

.

08.
0 09.
010.
011,
o12.
013.
0

074.

01"7,

018.
019.
020.

02r
022,

423.
424.
025,

426.
027
0

,

28.

adatok)

Eszkozdk (aktivdk)

A. Befektetett eszkozok

L lmmateriii

6 168

lls javdk

3 632

0

Tdrgyi eszkozok
Il L Befektetetr penzUgyi elzkcizok

0

11.

3 632
0

0

B. Forg6eszlozdk
L K6szletek
IL Kbvetelesek
III. ErteLpapirok

12 177

55 481

0

IV. P6nzeszkdzok
C. Aktiv id6beli elhatiirolisok
Eszkdzdk (aktiv6k) dsszesen

0

10 028

Forrdsok (passzivdk)
D, Saj6t t6t e
L Jegyzett t6ke

II. .legyzett, de m69 be
III. Toketarta 6k
IV.

0

2 749

7 042

712

54 439
447

7a 457

s9 560

3 000

3 000

0

0

2 252
nem

llietett tate

rtal6k
V. Lekdtott tartal6k
VL Ertekelesi tartalek
Vll. Addzott eredm6ny
Ered mdnyta

E, Celtartal6kok
F. Kdteiezettsegek

0

0

9 666

10 861

0

0

0

0

1192

-11 609

0

0

r

7 652

L Hdtrasorolt kbtelezettsegek
11.

0

0

FosszI lejdratL

^dtelezerrs6gek
III: Rovid lejdratu kotelezettsegek
c. Passziv id6beli elhat6roliisok
Forrasok (passzivdL) osszesen
aaaEt: Az szLv. szerinli osszehasonlil h;r,

t

0

0

0

652

1 341
55 967

2 947
18 457
tiztasitott, (kozz

59 560
nem modos

*x LezArt Azk1 6v(ek) m6dasitesa: Nem

Keszl.llt; 2020. szeptember 30. (15;40:35)

c6selj6rdsr6l 6s a v6selsz5morSsr6r
lj^1sjll:1j::9:qlj
drtelmeben az e-edeti i.qrigsdgi
pelcdry-.regiri6si iOe:e: ZO:0. dpifis Oi,

sz6t6 2006. evi

v. torv6ny 18. g (6) bekezddse

ilgvi lvliniszt6_rium c ginform5ci6s 6s az Elekrronikus
l_b-::lll"i,i.:lts:zsds
szorgarara (lM Lsz) online besz6mol6 k6szit6 programj6val,
el6iillit6sra Az
nem vdllal.

Il"1

a beki.tld6 Sltat

csz a kozz€teti adatok megbk6at6ieo56rt, vaio*i
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347

c6getj6r6sban KdzremUkcjdci

meglottt adatok alapjjn

gtu rtarmd€"rt.

kerUlt

iogszeiili!g6-iitlererosseg et

A c'g elnevezdse: Pdcsi Horv;t Szinhdz Nonprofit KorlStolt Felel6ssdgU TSrsas6g
Nyilventuftesi szema : A2-A9-081 504
Ad6szdma : 25 184 1 5B-2-02

Penznem: ffUF
PAnzadv<6n,

erer

2019. januar 01. - 2019. december 31. id6szakra vonatkoz6
Altaldnos Uzleti evet zd16 Egyszerijsftett dves beszjmol6
ER E D MENYKIM UTATASA, O5srko tseg elj616ssa

Sorsz6Jn

01.
0 02.

L Ert6kesites nett6 Srbev6tele
lI. Aktiv6lt sajiit teljesitm6nyek 6rtdke

24 957

003.

IIl.

90 340
69 204

0

Egy6b bevdtelek

IV. Anyagjellegii rdforditdsok
V, Szemelyi jellegu raForditdsok
00 6.
VI. Ert6kcsdkken6si leir6s
VII. Eqy6b rdforditdsok
oa7 .
00 B.
A. Uzeml ([]zleti) tevdkenys6g eredmdnye
r'III. PenzLiovi mriveletek bevetelei
009.
IX. Penziicvi m0veletek rafordit6sai
010.
011.
B, Pdnzrlgyi mijveletek eredm6nye
o72.
C. Adozas elcitti eredmeny
X. Adofizet6si k6telezetts6g
013.
014.
D, AdozotL eredmeny
iizleti ev adatai: Az Sztv, szerinti
adatok)
** Lezeft Uzleti
m6dosit5sa: Nem
0

2 639

0

04.

005.

0

50
30
31
2

37 801
6 492

311
041

823
587

1BB

99

7 212

-11 600

0

4

20

-20

-9

1 792

-11 609

0

0

1 192

-11 609
besarnol6bol atemelt, nem modasitott

'v(ek)

K6szrilt: 2020. szeptember 30. (15r40:35)
A c6gnyilvdnoss6g16l, a bir6s5gi cegelj5rds161 6s a v6gelszSmolSsr6l sz616 2006. dvi V. tcjrv6ny 18. 5 (6) bekezddse
drtelmdben az eredeti p6ld6ny meg6rz6si ideje: 2030. dprilis 01.

A beszemol6 az Igazsdgtigyi [4iniszt6rium Cdgjnform6ci6s 6s az Elektronikus Cdgeljdrdsban KdzremUkod6
Szolgdlata (Ilvl Csz) online besz6mol6 k6szit6 programj6val, a bekrlld6 6ltal megadott adatok alapjitn kerlllt
el65llit6sra. Az I14 Csz a kdzz6tett adatok megbizhat6s6966rt, val6siigta rtalm e 6rt, jogszer(seg66rt felel6ssdget
nem vAllal.
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P6csi Horv6t Szinh6z Nonprofit
Kft.

KIEGESZITO MELLEKLET
A 2019. Eu seszAruor-or-roz

Pecs, 2020. Aprilis 01.

A v5llalkoz5s bemutat6sa

l.

Altal6nos R6sz:

A Tarsasag neve: Pecsi Horviit Szinhaz Nonprofit Kft
Sz€khelye: Pecs, Anna u. 17. 7621

Alapit6 okirat kelte: 2015. 04.0'1
Adoszem: 251 841 58-2-02
A Tarsasag altal gyakorolt f6

tevekenysege:

El6ad0 mUveszet

C69 k6pvisel6je:
VidAkovics Szl6ven 7625, P6cs, Kiss Jozsef u. 19.
Cdgjegyz6s m6dja: Onall6

Tulajdonosi szerkezet:
Orszdgos Horvat Onkormanyzat

100%

Szekhelye: 1089. Budapest, Biro Lajos utca 24.

M'rlegk6szit6s id6pontja: 2020. mercius 19.
FEB Tagok:
Dr. Kadia Mariann
Filakovity lstvan
Dr. Handler Andras
A szemviteli politika f6 von6sai

-

A tarsasag konywezetese a kett6s konywitel

rendszer6ben val6sul meg.

A ceg

egyszerrisitett eves

beszamolot k6szit, tekintettel, arra, hogy a Szamviteli torveny 7. $ - eban foglalt felteteleknek megfelel.

A merleg 6s eredmeny-kimutatas a k6telez6 tagolSson tUl nem reszletezett.
Az uzemi Uzleti tevekenys6g eredm6ny6t osszkoltseg elja16ssal 6llapitjuk meg.
A m6rleg, eredmeny-kimutates, valamint a kieg6szit6 mell6ktet egym6ssal osszhangban van.
Alkalmazott 6dekelesi eljarasok:

Az immaterielis javak es tergyi eszkozok beszerz6si, illetve el6allit6si kolts6gen ert6k

csokkentve

szerepelnek a m6rlegben. A tergyi eszkozok csoportositesanal f6 szempont volt, hogy az eszkozok milyen
szerepet toltenek be a tarsaseg mUkddeseben. Az amortizdci6s politika szerint az enekcsokkenest a brutto
6rtek alapjan lineeris kulcsokkal szemitjuk ki. A 100 ezer forint egyedi beszerzesi ertek alatti t6rgyi eszkozok

beszerzesi k0ltseg6t a tarsasag hasznelatba v6telkor egy Osszegben ert6kcsokkenesi leiraskent elszamolta.

A vasarolt keszletekr6l 6v kozben

mennyis6gi 6s 6rt€kbeli nyilvAntartast nem vezetunk, december 31-i

fordul6nappal t6nyleges lelterfelv6tel alapjan az utols6 beszerzesi 6rt6ken 6rt€kelve vesszuk 6llom6nvba.
Az alapitas atszervez6s k0ltsegeit a vallalkozas nem aktiv5lja.

A p6nzeszk0z0k kozott az elszemolasi betetszemla zer6 osszege, zar6 allomanya a bankkivonattal egyez6,
a p6nzter penzkeszlete a penztarjelentessel egyez6.

A rovid lejaratu kdtelezettsegek 6rtekel6se konyv szerinti erteken t0rt6nik.
A szokasos medeket meghalad6nak, szamszeriisitve az 100 ezer forintot meghalado birsagokat, kesedelmi

kamatokat, k0tb6reket,

a

100 ezer forintot meghalad6 keresemenyekkel kapcsolatos beveteleket 6s

r6forditasokat tekintjuk.

Rendkiv0li t6telek elkulonitesenek krit6riuma

a rendszeres tevekenyseggel val6 szoros kapcsolat

hiSnya,

szokatlan es esetijellegU el6fordulasa volt.
Jelent6s dsszegU hib6nak az e1626 6vek merleg fdosszeget 1%-kal m6dosit6 vSltozasokat tekintjuk.

L6nyeges hatas0nak tekintjUk

a sajet t6ke zoyo-$ veftozeset el6id€26 vSltoz6sokat, valamint amelyek

a

sajet tdke osszeget a jegyzett t6ke ale viszik.

a

vev6k, ad6sok egyedi min6sit6se alapjan tortenik, a tartozas osszes
k0rulm6nyeinek figyelembe vetelevel. Kiv6telt k6peznek a fizetesi hat6rid6t egy 6wel meghalad6,
Ertekvesztes k6pzese

vev6nkenti, adosonkenti egyuttesen 15 ezer forint alatti kisdsszegU kdvetelesek, melyekre csoportosan is
k6pezhet6 ert6kveszt6s.

ll.

Specifikus R6sz:

A vagyoni p6nzaigyi helyzet 6s jiivedelmez6s6g alakul6sa
a.) T6rgyi eszkdztik arAnya:
2018. evben:
T6rgyi eszkdzOu Osszes eszk6z: 6 168/18 458

-

33,41o/o

2019. €vben:
Tergyi eszkozok/ Osszes eszkOz: 3 632/59 626 = 6,09%

b.) Forg6eszk<iziik a16nya:
2018. evben:

-

Forg6eszkdzdk 6rteke/ Osszes eszkoz 6rteke: 12 177118 458 =65p7%
20'19. 6vben:

Forg6eszkdzok erteke/ Osszes eszkoz 6rteke: 55 481/59 560 = 93,15%

c.) T6ke ell6tottsSg:
2018 6vben:
Sajat t6ke/Osszes forres: 13 858/18 458 =75,08%
2019, 6vben:
Sajat t6ke/Osszes

fores 2 252159 560

= 3,7S%

d.) ForrAsok ar5nya:
2018. 6vben:
Kotelezettsegek/ Osszes forres: 1 653/18 458 = 8,96%
2019. 6vben:
Kdtelezetts6gek/ Osszes forrAs: 1 341 159 560 = 2,25ok

I

e.) Arbev6tel aranyos jiivedelmez6s6g:
2018. 6vben
Osszes erbevetel/Ad6zas el6tti eredm6nv: 24 95711 192 =-2 093.70%
2019. evben
Osszes 6rbev6tel/Ad6z6s el6tti eredmeny: 2 6391 - 11 609 = - 22,73%

f.) Eszkiizarinyos jiivedelmez6s6g

:

2018.6vben
Adozas el6tti eredmeny/Osszes eszkoz 6rtek: 1 192118 458 = 6,46ok
2019. 6vben
Ad6zas el6tti eredmeny/Osszes eszkoz ertek: - 11 609/59 560 = - 19,49%

g.) Ad6zAs el6tti eredm6ny saj5t t6ke aranya:
2018.6vben
Adozas el6tti eredmeny/ SajAt t6ke: 1 292113 858 = 9,32%
2019. 6vben
Ad6zes el6tti eredmeny/ Sajet t6ke: - 11 60912 252 = - 515,50%

h.) Elad6sodottsigi mutat6:
2018. evben:
Kotelezettsegek /Sajet t6ke=1 653/13 858 =11 ,93%

2019.6vben:
Kotelezettsegek /Sajdt t6ke=1 341 12 252 =59,55%

i.) Likviditisi mutat6:
2018. 6vben:
Forg6eszk0z0ldR6vid lejeratu kdtelezetts6gek= 12 177 l1 653 =736,660/o
2019. 6vben:
Forg6eszk0z0k/Rovid lejaratU k6telezeftsegek= 55 48111 341= 4 137 ,zgok

A v6llalkoz6s tirgy6vi ellen6rz6sei:
A vallalkozAs tergyevi ellen6rzesei:

1.

Emberi Er6forras Tamogataskezel6 NKA lgazgatosaga: Min6sit6ssel nem rendelkez6 szinhaz- es
tAncmiiveszeti el6ad6-mUveszeti szervezetek Emtv. szerinti 2018.6vi mUkodesi temooatasa 341712-0005/18 pevezal elszemol6s. Elfogadva, ellen6rzes zaresa 2019. december 4.

2.

Emberi EroforrSsok Miniszteriuma Egyhdzi, Nemzetis6gi €s Civil t6rsadalmi kapcsolatokert felel6s
Allamtitkarseg Nemzetisegi F6osztaly 24990-'1/2018/NEFO ,, a horv6t nemzetisegi identitast
meger6sit6 szinhezi el6adesok megval6sltAsera, valamint a szlnhazi tevekenyseghez sz0ks6ges
eszkoz beszerzes" kapott tamogatas elfogadva 2019. aprilis 30.

3.

Pecs Megyei JogU Veros Onkormanyzata: M0kod6si c6l[ tamogates allamheztartason kiv0lre,
SzinhAzak temog al€sa, 02-21423-8/2018. Elfogadva, ellenorz6s EzeNa 2019. )llius 02.

4.

ASZ folyamatban l6v6 ellenorzes: Nemzeti tulajdonu gazdasagi tarsasagok ellenorzese 2015-2018
evek EL-0552-004/2018; EL-0952-00112018, EL-0952-003/2018: EL-0952-1412018; EL-0952033/2019; EL-0952-04312019; EL-1988-001/2019, EL-2122-00512019, EL-2122-00612019; EL-2122040t2020.

5. NAV 20'19 6vben AFA ellen6rz6s nem volt.
6. Emberi Er6forres Temogateskezelo NKA SzinhdzmUveszet Kollegiuma: A Pecsi Horvat Szinhaz
reszv6tele a Nemzetkozi SIBENIKI Gyermekfesztivalon. Elfogadva, ellenOrzes bzaNa 2019.
december 03.

7.

Emberi Eroforras TemogatAskeze16 NKA T6ncmUveszet Kol169iuma: Ken Kesey: 526ll a kakukk
feszk6re 6s a J6. A Rossz es a (CsUf) Colos clmu tancszinhazi eloadasok forgalmazesa
Magyarorszdgon 6s Deli Szomszedainknel. Elfogadva, elleno126s EzeNa2019. augusztus 27.

8.

Emberi Er6forrSs T6mogateskezel6 NKA Szinh6zm0v6szet Koll6giuma: Nemzetkozi kapcsolatok
elm6lyitese: neves horvat Tarsulatok l\4agyarorszegi bemutatkozasa. Elfogadva, ellenorzes lezarva
2019. augusztus 06.

9.

Emberi Er6forr6s Temogataskezelo NKA SzinhdzmUveszet Koll6giuma: A Mesteremberek cimu
ifjUs6gi el6adas belfoldi forgalmazesa. Meghiusult, a 2019. szeptember 02. napi visszafizet6sr6l az
igazolas 2019. szeptember 17.

10. Orsz6gos Horvet Onkormdnyzat: etvilegites 2018. december 20. napjat6l 2019. februar 19. Az
6tvi16gitas16l, annak leza16se16l dokumentum nem erkezett.
11. Orsz6gos Horvat Onkormanyzat: 2019.

jinius '13 napj6t6l tulajdonosi megbizott kirendelese

ellenjegyz6sre.

KcinywizsgA16 ad6tan6csad6 szem6lye:
TVH-Audit Kft7621. P6cs, Ferencesek utceja 31. reszer6l, Rappai Agnes Eszter (lVlKVK 001635)

Kiinyvviteli szolgaltatast v6gz6ki
A vallalkozas konyvviteli szolgaltat6s6t T6th Eszter vegzi, PM regisztraci6s szama: 1 '19097

A m6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek:
Az immaterielis javak 6s tergyi eszkozok brutt6 6rt6k6nek, valamint 6rtekcsokken6si leirAsanak alakul6sa.

Ert6kcsiikken6s (e Ft)

Brutt6 6rt6k {e Ft)

Megnevez6s

nAvekedes

nyito

csdkkends

nyit6

ze16

novekedes

cstikkerds

zaro

Vagyon 6n6hi jogok

lngatlanok

Milszaki

0

0

0

0

0

0

0

0

12 399

0

790

11 609

6 275

2 493

0

7 978

1389

790

0

? 179

389

0

0

2 179

228

228

228

228

184

44

0

228

14 016

1018

1 018

14016

7 847

2 537

0

10 384

Sep,

berendezes

Egyeb

gep,

berendezes
lrodaiberendezesek

osszesen:

'1

Az elsz6molt 6rt6kcs6kken6si leir6s cisszege 2019 6vben (e Ft):
Osszeg (e Ft)

megnevezes

2 537

Tervszerinti 6rt6kcs0kken6s
Kisedekri tergyi eszkoz 6rtekcsdkkenes

50

2 587

Osszesen:

lll.

T6i6koztat6 R6sz:

L6tszamadatok
Megnevez6s

2019

valtozes

Letszam f6allasU (f6)

8

valtozatlan

Berkifizetes (e Ft)

22 324

n0veked6s

4 468

cs6kkenes

Szemelyi jellegri kifiz. (e Ft)

861 6s szem6lyi
Megnevez6s
Munkavallal6k b6rkoltseoe
Ugyvezet6 b6rkdltsege

jellegf kimutat5s

2019.
Osszeg (e Ft)
16 572

4 800

Megbizasok dija

840

EKHO-san ad620 munkaber

952

Kiilf0ldi maganszem6lyek megbizesl dija
Egy6b szemelyi jellegrj kifizetes

Osszesen:

2 953

675
26 792

R6szesed6s m5s v6llalkoz6sban:
A vallalkozAsnak nincs r6szesedese mAs vellalkoz6sban

ld6beli elhat5rol6sok:
Aktiv id6beli elhat6roldrsok biztositas osszege 129 e Ft, 0js6g el6fizetds 30 e Ft, szolgaltatesvasarles 288 e
Ft osszegben kerult kimutatasra.

passziv id6beli elhat6rol6sk6nt 55 967 e Ft kerult kimutatasra,
elhatarolesra, melynek felhaszn elesa 2020 ev

a

tehivott temogatas Osszege kerult

Kiivetel6sek:
A kovetel6sek oss zege 276 e Ft vev6i, 766 e Ft visszaig6nyelheto AFA dsszegben kerult kimutatasra

Kdtelezetts6gek:
A kotelezettsegek tartalma: december havi szem6lyi kifizetesekb6l levont jarulekok 901 e Ft, a munkaltat6t
terhel6 jarulekok 427 e Ft, biztosites 10 e Ft es telefon k0lts6g 3 e Ft

Az eredm6ny-kimutat5s kieg6szit6se
Bev6telek alakulAsa
Az ert6kesites nett6 arbevetele 2O19 6vben 2 639 e Ft volt. Egy6b bevetelkent 50

31

1 e Ft-ot realiz6lt,

ennek Iegnagyobb resze temogatesb0l szarmazott

Ad6alap, ad6 6s m6rlegszerinti eredm6ny
Osszeg (e Ft)

megnevezes

- 11 609

Ad6zes el6tti eredm6ny
Tarsas6gi ado alapot csokkent6 tetelek (e Ft)

2 587

Atv. szerinh ECS

2 587

tisszesen:
Tarsasagi ado alapot novel6 t6telek (e Ft)

2 587

Sztv. szerinti ECS

2 587

6sszesen:

- 11 609

Ad6alap

0

Tarsas6gi ad6

- 11 609

Adozott eredmeny

Egyebek:
A vellalkozasnak 2019. december

31

.-en nincs hosszUlejArat0 kotelezettsege

el6z6 6v ad6zott eredm6nye 1 192 e Ft, 6tvezet6sre kerult az eredm6nytartal6kba, a t6rsasag
tulajdonosAnak dontese alapjan. A tergyevi adozott eredmony 11 609 e Ft veszteseg'
A besz6molesi id6szakban celtartal6k kepz6sre nem kerult sor, a gazd6lkod6s soran, veszelyes h ullad6k

Fz

nem keletkezett.
A p6csi HorvAt Szinhdz Nonprofit Kft reszere az Orsz6gos Horv6t Onkorm6nyzat tagi kolcsont folyositott'
8 000 e Ft osszegben 2019. aprilis 09 napjdn, amit 2019. m6jus 31 . napjan a vellalkozes visszafizetett.

c
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P6csi Horvit Szinh6z Nonprofit Kft.
7621 P6cs. Anna u.17.

2019. 6vi
Krizhaszn [s6gi jelent6se

P6cs, 2020. 6prilis 01.

Ufr

Vid5kovics Szl5ven
ugyvezet6 igazgat6

Kiizhaszn f s69 i jelent6se
a 2019-as esztendSr5l
1. K6zhasznriszewezet azonosit6 adatai

:

n6v: P6csi Horv6t Szlnhdz Nonprofit Kft.
ad6szAma: 251 84 1 58-2-02
sz6khely: 7621 Pecs, Anna u.17.
telephelyei:
cegjegyz6ksz6m: cg. 02-09-081 504
el6ad6-mfiv6szeti nyilv6ntart6si sz6m: ESZ131
k6pviselo neve: Vid6kovics Szl6ven Ugyvezet6 igazgat6

2.T5rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzfasznri tev6kenys6gek
bemutatAsa:
A t6rsas6g f6tev6kenys6ge: el6ad6-m0v6szet.

A t6rsas6g feladata a megsz[int Pecsi Horv6t

SzinhAz intezmeny feladatainak
marad6ktalan ell6t6sa, toviibb6 a humanista tartalm0 klasszikus mUvek szfnrevitele,
magyar es horv6t nyelvii szinhdzi eload6sok l6hehoz6sa kisebbs6gi, fdleg horv6t
szerzok m(veinek bemutat6sa a szdkhelyen, kUlfoldOn 6s a magyarorsz6gi horv6tok
lakta teleptil6seken.
A hazai horvdtok 6s m6s nemzetis6griek m0v6szi, szinhlzi, kultur6lis igenyeinek
megfelelo rendezv6nyek szervez6se. Altal6nos es koz6piskolai szinhAzi strjdiumox
fikodtetese.
KUlfoldi es magyar vend6g szinhAzakalfogad, koprodukci6ban el6ad6sokat hoz l6tre
magyarorsz6gi es k0lf6ldi szinh6zakkal.
A ,,Csopo(t) Horda" magyar-horv6t mUv6szeti t5rsas6g szinhAzzal kapcsolatos
tev6kenyseg6nek lebonyolitdsa, Csopo(t)-Horda GaleriOa mfikodtet6se,
k6pz6m(v6szeti ki6llitSsok rendez6se.
Magyar
horv6t nyelv( k6nyvbemutat6k, irodalmi eload5sok rendez6se.
Pecsi NySri Szlnh6z elnevez6s[i fesztivdl rendezv6nyeinek szervez6se,
lebonyolit6sa 6s alkalmankenti teijolSsa.
m

-

A
A

-

Pecsi Horv6t Szinh6z Nonprofit Kft. kozhasznf tev6kenysegkent az alapit6

okirat6ban megjelolt alkot6 6s el6ad6-m(v6szeti tev6kenys69et folytatott.

Litogatotts6gi mutat6k:
Megnevez6s
Horv6t nvelvfi el6ad6sok
Ny5ri szinh6zi eload6sok
201 9.evi osszes el6ad6s

el6addssz6m
?o

n6z6szAm (f6\
5 254

0

0

39

5 254

A szinh6z a nonprofit Kft 2019. evben 39 el6addrst tartott. Mivel 2018. december 15.6n a PMJV Onkorm6nyzat 6s a P6csi Horv6t Szinh6z k6zotti szerz6d6s megszUnr, a
Ny6ri szinh5zi feladatok lebonyolit6s6t a Pecsi Balett Nonprofit Kft kapta meg. A

horv6t el6adAsok sz6ma

39 volt, ebb6l 25

gyerekel6ad6s,

9

kUlfOldi

vend6gszerepl6s, 5 el6ad6s anyaorsz6gi szinhAz vend6gszerepl6se p6csett
amelyb6l 2 gyerekel6ad6s volt.
5z6khelyen kivUli tAjel6ad5sok helyszinei: T6tszerdahely, Murakereszt0r, Gara,
Hercegsz6nt6, Lak6csa, Budapest, Vinkovci, llica, Babina Greda, Drenovci,
StariMikanovci, Baja, Tok6l, Szombathely, Szentp6terfa, Esz6k, Szal6nta, Moh6cs,
Sibenik, Sellye, Fels6szentmerton, Dusnok, Tuzla, Dr6vaszt6ra, Virovitica.

A P6csi Horv6t Szinh6z

2019-ban

2

[j

bemutat6t, 6s

2 kor6bbi el6ad6st

tartott

mUsoron. A szinh6zi el6ad6sainkat 5254li5 nezd lathatta.

A P6csi Horv5t Szinh6z 2019- ben
bemutatott 6s repertoSron tartott el5ad5sai

1. Shef Sif verstin-Dejan Fajfer: Az adakoz6 fa (Drvo ima srce) - gyerekdarab
Rendezo:Dejan Fajfer
Premier el6ad6s: 2019. januAr 24.

Az Adakoz6 fa cim0 el6ad6s ,,Giving tree/Shel Silverstein mes6j6nek moilvumai
alapjdn k6szUlt. A mese egy kisfi0r6l 6s egy az erd6ben novekv6 f5r6l sz6l. A fa

eg6sz eleteben a gyermek6rt hoz , aki az elq6n m6g elvezi a koz6s j6t6kokat a f6val,
Am az id6 m(l6s6val, a gyermek feln6tte v6lik 6s m5r csak akkor jon el a ,,bar6tjdhoz,,
amikor anyagi sz0ks6gleteit rem6li a fAt6l. Az el6addrs egy kakas megjelen6s6vel
kezd6dik, aki folyamatosan egy giliszta ut6n kutat, v6leflentjl r5taliil egy a levelek
kozott elrejtett erdei konyvre, amely ha kinyilik, belekezd egy mes6be, egy tortenetbe
a kisfifr6l 6s a fat6rzsr6l. A kakas 6s a giliszta a tort6net egyes id6sikjai koz6tt
slapstick komedia elemekkel 6s interakci6val sz6rakoztatjdk a k6zons6get. A mese
v6gere a kisfi0 m6r oreg emberk6nt jelenik meg, a fatorzs szinte teljesen elt(nt, 6m
az Oreg fa toveben a fi0 egy 0j hajt6st ri ltet es h5l5val gondol mindarra amit a f6t6l
kapott eg6sz 6lete sor5n. Vannak emberek akik hiszik, hogy ebben a mesEben a fa
az Anyaterm6szetet jelk6pezi a fi0 pedig az emberis6get. Ez a konyv valaha arra
szolg6lt, hogy a gyermekeket a tudatos term6szetv6delemre oktassa. A konyv
gyermekek szAm{ra ir6dott, 6m
id6sebbek
felfedezhetik 6rt6keit,
mondan ival6i6t.

az

2.

is

Murray Schisgal: Ljubaf (Szerelem, 6!1
A P6csi Horv6t szinhdz 6s a Vinkovcei ,,Joza laki6" V6rosi szinhdz koprodukci6ia
Rendezo: Goran Grgi6
Premier el6ad6s: 2019. irinius 12.

A tortenetben tizendt 6v ut6n talSlkozik k6t r6gi iskolatdrs.
Miltnek j6l megy sora, nagymen6, sikeres, n6s ember. Harry viszoni eg6sz id6 alatt
hi6ba kereste az6lete 6rtelmet. Ezert 6pp a foly6ba k6szUl vetni maget. De hogyan
akarhat valaki meghalni anelkul, hogy megismerte volna a szerelmet? Milt szerint a
szerelemdrt 6rdemes 6lni. A gazdag, 6m fdsveny uzletember ebben a pillanatban
r66bred a megold5sra: felaj6nlja bar6tj6nak saj6t feleseget. Az oflet olyannyrra
abszurd, hogy Harry megis ink6bb felm6szik a hidkorl6tra. lgy indul ez a woody Ailen

vil6g6t id6z6 szatirikus vigj6t6k, melyben miut6n megjelenik Milt temperameniumos
feles6ge, Ellen a ket ellentdtes karakter( f6rfi 6lete rendkivUli fordulatot vesz. Ellen
ugyanis rovid 0ton megh6ditja Harryt...

2019- ben reperto6ron tartott el6ad5sok:

t, Smoljanovic-Fajfer:

Mesteremberek (Majstori) - gterekdarab
Rendez6: Goran Smoljanovic

2, Miroslav KrleZa: POVRAXAK FILIPA TATINOVICZA
hazat6r6se - drdma 6sbemutat6
Rendez6: Nina

-Filip Latinovicz

Kbflin

A P6csi Horv5t Szinh6z kiitftildi vend6gszerepl6sei 2019-ben:

Horvdtorsz6g: Vinkovci, llica, Babina Greda, Stari Mikanovci, Drenovci.
Esz6k, Sibenik, Tuzla, Virovitica.

A P6csi Horvdt szinh6z Nonprofit Kft. j6

kapcsolatot 6pol a horvdtnyelven tanit6
iskol6kkal:
.Budapesti Horvdt 6voda, Aftalenos lskola, Gimndzium es
Koll6gium,
'Hercegsz5nt6i Horv6t ranit6si Nyelv0 Ovoda, Altal6nos lskola 6s Di6kotthon
. Mirslav Krleza Horv6t Ovoda, Altal6nos lskola, Gimn6zium
6s Koll6gium
Az 6vod6sokt6l a fels6 tagozatos di6kokon keresztUl a szinhAz osszis rji bemutat6it
mindig nagy l6tsz6mban l6togatja.

3. K<izhasznf tev6kenys6g 6rdek6ben felhasznAlt p6nziigyi adatok kimutatisa

Vagyon kimutat6sa
Megnevez6s
Befektetett eszkdzcik
Kdvetelesek
P6nzeszkdzok
Aktiv idobeli elhat6rol6sok

6 168

adatok e. Ft-ban
T6rgy 6v
3 632

2149

1042

10 028
112
2 947

54 439
447

El6z6 6v

Passz[v rdcibeli elhat6rol6sok

967

Bev6telek kimutat6sa
adatok e. Flban

Megnevez6s
Onkorm6nyzati t6mogat6s
EEMI tdmogat6s
Egy6b kozhasznI bev6telex
P6lyAzati bev6telek
TAO t6mogatAs
TAOT helyettesit6 t6mogat6s
Kamat
Egy6b bevetel

Bev6telek iisszesen:

El6z5 6v
tz 521
51 137
24 957

T5rqv 6v
0
39 656

1764

1676

524

13 535
0
0
11 471
115 257

10 000
0
'1010

A

0

52954

szinhAz mindig tdrekszik arra, hogy az adott 6vben kapott bev6teleket
haszn6lja kozhaszn0 c6ljainak e16r6se erdekeben.

fel

is

Kiad6sok kimutatAsa
Megnevez6s
Szem6lvi kifizetesek
Munk6ltat6t terhel6 i6ru16kok
Dologi kiad6sok
Ert6kcsokken6s
Egyeb r6fordit6sok
Kiaddsok <isszesen:

El6z6 6v
31
o
69
o

adatok e. Flban
Tirqy 6v
594

zo lvz

zul

5 031
30 054
2 587
99
64 563

224
dvz
188

114,t05

Kcizhasznris5gi jog6ll6s meg6llapit5s6hoz sztiks6ges mutat6k
Vezet5 tiszts6gvisel6nek nyrijtott juttat6sok
Alapadatok
Ugyvezeto igazgat6

adatok e. Ft-ban
El5z6 6v
T5rgy 6v
4 800
4 800
5

FelUgyel6 Bizottsdgi tagok
A. Vezet6 tiszts6gvisel6nek nyrijtott juftatisok
6sszesen:

Alapadatok
B. Eves <isszes bev6tel
C. a szem6lyi jcivedelemad6 meghatArozott
r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti
felhaszn6lSsr6l sz5l6 1996. 6vi CXXVI. T<irv6ny
alapj5n itutalt <isszeg
D. Kcizszolgiltatisi bev6tel
E. Normativ t6mogat6s
F. az Eur6pai Uni6 strukturilis alapjaib6l, illetve a
Koh6zi6s alapb6l nyrljtott szolgSltat6s
G. Korrig6lt bev6tel [B-(C+D+E+F)]
H. Osszes rdfordit6s (kiadis)
L ebb6l szem6lyi jellegfi r5fordit6s
J. Kcizhasznf tev6kenys6g riforditisai
K. ad6zott eredm6ny
L. a szervezet munk6j6ban krizremfikiid5
kiiz6rdek0 iink6ntes tev6kenys6gr6l sz6l6 2005. 6vi
IXXXVIll. tiirv6nynek megfelel6en
Er6forr4s ellStotts6g m utat6i
Ectv. 32. S (4) a) 181+8.212>1.000.000,- Ftl

(az 6tlagos 6ves bev6tel meghaladja az egymilli6 forintot)
Ectv. 32. S (4) b) [K'1+K2>0]
(a k6t 6v egybesz6mitott ad6zott eredm6nyelSrgy6v
eredm6ny- nem nulla)

Ectv. 32. S (4) c) [(11+12-A1-A2)I(H1+H2)>0.251
(a szemelyi jelleg( rSforditdsai-a vezet6 tisztsegvisel6k

juttat6sainak figyelembe v6tele n6lkirl - el6ri az osszes
r6fordit6s-kiadAs -egynegyed6t)

T6rsadalmi t6mogatottsAgi mutat6
Ectv. 32. S (5) a) [(C1+C2)l(c1+c2)>2.021

(a szem6lyi jovedelemad6 meghat6rozott r6sz6nek az
ad6z6 rendelkez6sei szerint felaj6nlott osszegb6l kiutalt
osszeg el6ri az 54.$ szerinti bev6tel n6lkUl sz6mitott osszes
bev6tel kett6 sz{zalikitt\
Ectv. 32. S (5) b) [(J1+J2)/(H'1+H2)>0 5]
(a kozhaszn( tev6kenys6g 6rdekeben felmerUlt kolts69ek,
reforditesok el6rik az osszes r6fordit6s a k6t 6v dtlaqdban)
Ectv. 32. S (5) c) [(11+12)12>10fit]
(a kdzhaszni tev6kenys6g6nek ell6tds6t tart6san (k6t 6v
dtlag6ban) legal6bb tiz koz6rdekfi dnkentes tevekenys6get
v6gz6 szem6ly segiti a kdz6rdekfi 6nkentes tev6kenys6g16l
sz6l6 2005. €vi LXXXV|ll. tdrv6nynek megfelelclen)

811
5 611

96
4 896

El6z6 ev
115 297

T5rqy ev
52 954

115 297

52 954

0

0

114 105
37 801
114 105
1 192

64 563
31 823
64 563
- 1'1 609

Mutat6 telies[t6se
igen
rgen
nem

nem

rgen

rgen

Mutat6 teliesitese

nem

nem

rgen

rgen

nem

nem

