FUGCETLEN KONYWIZSCAL6T JELENTfS

A P6csi Horvdt SzIdMz Norprolit Korldtolt Felel6sseg6 T6rsls6g
tulajdonosainak
V6lem€ny

a P€csi Horv't szinhdz Nonprofrt Korldton Fereu*s'gfl T6rsas6g (
a T'rsasdg) 2020. €vi
esi sz€r{lsttrett dves besz6mol6jdnak konywizsgilani! anely
e$/szer{isllett 6ves beszimol6 a 2020. december 3l-i
fordul6napra kdszftett m€rregb6l * melyben az es?k6zrk
ds fomisok esiezo vegosszege 3g.755 E Fr az ad6zot
eredmdny l'534 E Ft (nyeresdg) -, €s az ugyanezen id6pontral
vdgz6d0 zhi du€ vonatkoz6 eredmdnykimurar6sb6l.
Elvdgeztem

valamint a szimvitsli politikajelentos elemeinek 0sszefoglal6s6t
is tarralmaz6 kiegdszid melldkletbdl 6ll.

v6lem6nyem szerint a melldkelt e$/szer0siletr 6ves beszamold
megbl6at6
l6s k€pet ad a Tarsas,ig 2020_
december 3 I 'en fenn{ll6 varyoni ds p6nztlryi helyzetdrol,
valamint az ezen id6ponnal v€26d5 t\z leti €vre vonatkozi
iovedelmi helyzedr6t a Magrarorszagon hadlyos, a szimvhelr6l sz6l6 2000, 6vi c. torvdnnyel
dsvhangban (a

es

tovabbiakban:,,szdmviteli t6wdny').

A v6lem4ny alapja
KonyvviTsedlatomat a Magyar Nenzeti Kony/vizsgdlati
standardokkal dsszhangban ds a kon).wizsgabtra vonatkoz6
- Mas/arorszigon hai6lyos - torv4nyek 6s egydb jogszab6lyok alapjdn haJrottam vdgre. Ezen standardok dftetrndben
fenndll6 felel6sdgern b$vebb lefras6tjelentdsem
,,A kdnywizsg6ld eg,szer{isitelt dves beszimolo k0nyvvizsg6tar6&t

ral6 felel6ssdge"

szakas za

wakna:Lza.

Fliggetlen vagyok a T6rsa&861 a vonatkozd, Magrarorszigon
hatriiyosjogszab6lyokban ds a Magrar Kdnywizsgril6i
Kamam ,, A konywizsgal6i hivatis magatar6si (etikai) szbalyair6l
ds a fegyelmi eljfuisrol sz6l6 szaMlyzata,-bar
valamint az ezekben nem rendezefi kdrdcsek tekinlet€ben
a Kdnywizsg6l6k Nemzetkbzi Etikai standardok restulete

6ltal kiadott

etikai k6dex kamarai ta€ konywizsgildknak (a nemze*ozi fllggetlensdgi
'Nemzetkozi
standardokkal
egrbefoglalva|' cimii k6zikOnyvcben (az rEsBA K6dex-ben)
fograltak szerint, ds megfererek az rgnw*z'n
normdkban szerepl6 roldbbi etikai el6ldsoknak is.
Meggydzddcsem, hogy az iiltalam rnegszar?f,,lr kdnywizsg6lati
bizonlt€k elegsndo ds megfeleld alapol nytjr

vdlemdnyemhez.

Egy€b informdci6k: A k0zhasznrlsigi mell6klet

Az es'db

inform6ci6k

a

Pdcsi Horvat szlnhdz Nonprofit Koltl6tolt Feleldssdgli r6rsasdg
2020. €vi
A vezetds felei6s a kozhasmisagi mell€kletnek a 350/201l. (x1t.30.)
Kormanlrendelet vonatkoz6 eloirasaival 0sszhangban tortdnd
elkdszitdsddrt. A fllggetlen k0nywizsg6l6i
jelent6sem ,,vdlemdny" szakaszAbal az egyszer6sitett
dves besz6mol6ra adott v6lemdnyem nem vonatkoak
kdzhaszntuagi mellekletdb6l 6llnak.

kozhaszrisrigi melldkletre'

is

a kozhasznris6gi melldkletre vonaikozdan nem bocsiitok
bizonyossrigot ny{rjt6 kovetkeaeidst.

a

ki

Az eg)iszertsitelt dves beszimol6 6ltalam v€gzetr kdnywixgalat6val kapcsolatban
az
kozhasalisagi melldklet ritolvas6sa 6s ennek sori4n annak
mdrlegelese, hogy a

semmilyen forma,,1

dn

felel{issdgem a
k6zhaszr0s6gi melldkletben
egysz€rdsiteft €ves beszamordnak vagy a

foglalt egydb informacidk ldnyegesen ellentmondanak-e az
konyvvizsg6lat sordn szerzett ismereteimnek, vagy erycbkdnt
rtgytiinik-e, hogy azok linyeges hib.is 6!iu6st
tartalnaaak' Ha az elvegzea munkam alapjdn arra a kdvetkeaerdsre j&tolq
hogy a kozhaszriisagi melldkler
ldnyeges hibds altitdst tartalmaz' kotelessdgem
err6l ds a hibris 6lhtris jelleg6r6l jelefidst tenni. Ebbe! a
tekintetben nincs jelenteni val6m.

1
'-\

A rezet€s 6s az i16nYitissal megbfzott szem!lyek lelel6ssdge az egyszeraisitett
aves besziimolddrt

A vezetds felelos az egyszerilsitett ives beszdmolonak a sziimviteli tdrvdnn),el dsszhangban
riiddn6 is a valos
bemutatds kdvetelmdnydnek negfelelo elkiszitise6fi, valamint az
ol.van belstl kontrolldrt. amellel. a \,ezet6s
sziiks€gesnek tan ahhoz' hogy' lehetdvd vdl,on az akdr csaldsbdl. akiir
hib6b6l ereclo linl.,eues hibds
iilliriisroi

nrentes egyszen_isitett iyes beszanold elkdszitdse.

Az egyszerttsjtetl dves beszdnrolo elkdszitise soran a vezetds felel6s azdn.
hogy f'elmdrje a Tdrsasiienak a viillalkozds folytatdsdra val6 kdpessdgdt is az adolt helyzetlek niegleleloen
kozzdtegye a viillalkozds fol)tatdsdval
kapcsolatos informdci6kat. valamint a vezetis feiel a viillalkoz6s folytatrisiinak
elvdn alapu16 egyszeriisite{i dves
beszdmol6 osszeiillitilsddrt. A vezetesnek a villlalkozris folltatrisdnak
eivdbcil kell kiindulnia. ha enne,k az elvnek
az drvdnyesiildsdt elterri rendelkezes nem akaddl-v-ozza. illetve
a vdllalkozdsi tevekenysig lblytatiisiinak elreilrmondo dnyez6, k6rijlmdny nem dll fenn.

Az iriinyitiissal megbizotl szeln6lyek t'eleliisek a

T6rsasdg pdnziigl,i beszdmoliisi folvamar;inak feliigyelerdift.

A kiinyyrizsg6l6 eglszeriisitett eyes besz6mo16 kiinlvvizsgflat66rt yal6 felel6ss6geA kiinyvvizsg6lat sorrin cdlotn kelid bizonyossdgot szefeznj arrdl. hogy az egyszeriisitetl
dyes beszlimo16 egesze
nem tartalmaz akiir csalisb6l. akdr hibribol eredo ldn),eges hibds
dllitdsl. vaia inf az. hogv ennek alaplan a
velerndnyemet tadalnazd fiiggetlen kctnyvvizsgdloi jelentdsr bocsrissak
ki. A kello bizonvossdg magas tbkri

bizonyossig' de nem sarancia arra, hog,v a Mag-var Nenrzeti Kdnyvvizsciilati
Standardokkal osszhansban elvegzett
kdnyvvizsgdlat mindig feltaria az egf ibkent litezt! ldnyeges hibds iiliitdst.
A hibds dllitdsok eredhctnek csaldsbol
vagv hibdb6l. es len]'egesnek min<isiilnek, ha dsszerii lehet az a vdrakozds.
hogv ezek cinrragukban vagy,
egYiillesen betblydsoihatidk a felhaszndlok adott egyszerilsitett dves
besziimolo alapjdn lrlc'ghozort gazdasdgi
diintdseit.

A

Magj'ar Nemzeti Kdnywizsgillati Standa(lok szerinti kdnyvvizsgillat cgesze
sorin szakmai megitdlist

aikall,)]azon] ds szakmai szkeptjcjzmust tarbk t'enn.
To vabbri:

'

Azonositom es felntdrem az egyszeriisitett dves beszdmol6 akiir csaiisbdl.
akdr hibrib6l eredo linvcges hrbds dllitisainak kockiizatail. kiaiakitotr ds vcgfeha-jlonr az ezen kockdzatok
kezelisere alkalmas konvvvizsgelari eljiirdsokat. valanlint elegendci is rneefelel6 kdnyvvizsedlati
bizonyirekot szerzek a virenren1'em ntegalapoziisiihoz. A csaliisbdl eredo l6nyeges hibds dllitris
lel nenr tirzisiinak kockazara na!:vobb.
nirrr a lribabol crcdoi. ntirel 3 c\alas rna'iiran loilaihdL cisszejarszasr. l-arnisira.r.
)./rnddko\ t ina;]a,,,kat. tdves nvjlatkozatokat, vagy a belso kontroll fcliiliriisar.

I

Megisnlerem a kiJnyvvizsgdlat szempontjdbol releydns bels{i kontrollt
annak drdekiben. hogy ol\an
kdnyvvjzsgalati eljddsokat tervezzek meg. amelvek az adon kbliilmdnlek kdzc;tr
azi!1, hogy

a

negl'elelciek. de neur

Tiirsasag belso kontrolljiinak hat€konr'siigiira vonatkoz6an vdlemdnyt nyjlvdnitsak.

'

Ertdkelem a Yezetes dltal alkairuazott sziimviteli politika ntegftleioseg€l
ds a vezetes dltal keszirert szamviteli becslesek ds kapcsolodo kdzzitdtelek isszer-Lisdget.

'

Kovetkeztetdst vonok le arrol. hogy helydnval6-e a vezetis rdszdrol villalkoziis
a
follat6siinak elven aiapulo egyszenisilett eves beszdno16 dsszeiillitdsa. valal.llint a
ntegszer.zetl k6n):vvizsgiilati bizonl.itek arap.jdn arroi, hogy f'enndll-e len; cge: bizonrtalansig ollal ererndnyekkel vag), leltdlelekkel kapcsolatban,
antelyek jelentcis kdtsiget vetlletnek fel a Tdrsasdg vdllalkozds foiytatdsia
valo kipessi_qdt ilietoen.
Amennyiben an a kitvetkeztetdst voltom le, ho$, ldnyeges bizon),talansiig
6ll lenn. lttggerlen
k6n),vvjzs_

giildi -jelentdsembelr fel kell hivnom a figyelmet az egyszenislteft
eves beszamol6bao l6vc! kapcsol6cld
kozzetdtelekre. vagy'ha a kdzzdtitelek e tekintelben nen negfeleJoek.
mjnositenenr kell

vdlenrdnyenet.
Kovetkeztetdseinl a fiiguetlen kdnyvv izsgrild i jeientisein diirumilig
megszerze$ k6nvvvizsgdlati bizonyrrekon alapulnak. Jovcibeii esemdnl'ek vag), feltdtelek azonbar okozhai]hk
aa. hog-!- a Tiirsasds ncm rurl-ta a
viil Ialkozdsr fol\1atni.

'
r

Eftekelem az €gyszer{sitett dves beszamol6 6ffog6 benutat6sit, fel€pltesdr
ds tartalnat, belegrtve a kiegdszito m€lldkletben tett kozzdt6teleket, valamint €rtdkelem azt is, hogy
az egyszeriislre$ cves besz6mol6ban teljestil-e az alapul szolg6l6 Ugdetek ds eserndnyek val6s bemutat6sa.

Az irinyltdssal megblzofi szemdlyek tudom'sdra hozom - egr€b k€rddsek melleJt
- a k0nywizsgdlat tervezeft
hat6k&94 es 0temezdseL a ktnywiz:sgalat j€lenrds meg6llapltdsait,
b€l€drtve a Tdrsas6g 6ltal alkalmazod bels6
konlollnak a k&ryvvi:sgdlatom sorin 6}raram azonosiaoc jerent6s hi6nyossfuait is,
ha voltak ilyenek,
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I
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i

magyar)

rnagyar)

HiiSnyz6 csatolm;5ny

I

ad6zott eredm6ny felhaszn5ldsdra vonatkoz6
hatdrozat (hatiirozat szdma: HiEnyzo 6rt6k; szcjvege;
magyarl
Hidnyzd csatolmdn y

I
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I
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001635
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Nyilviinoss6gra hozatallal kapcsolatos egy6b inform6ci6k
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Vid6kovics Szl6ven
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19,

r

Ad6a zonosito

: 8405360298
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Al5ir6sra 6nAl6an Jogosultl
Effogadds id6pontja.. Hiiinyz6 drtek
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a
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Vidikovics Szliiven
L-akc[m: Magyarorszitg, 7625 p6cs Kiss
J6zsef utca 19.

Ad6azonosit6: 8405360298

Keszdlt:..2021. iipritis 19. (11:26:15)

3.:1tJiJ:i:T:i$:k;.15*i%:"rt#::isr6r

es a veserszdmordsr6r sz6r6 2006. 6vi

v. tnrvdny 18. 5 (6) bekezddse
K6zremdk6d6

A

c'g elnevezdse:

Nyi lvantu

Pecsi Horv;t Szinh6z Nonprofjt Korliitolt Felel6ss6gLj
: 02 -09-081
504
""_,,-

ftAsi szdma

eaauanai

Tdrsasdg

pen2.nem: |l,uF
p6nzesys6s: ezer

)sjaqt;b;;,

2020. janu6r 01. _ 2020. december 31. id6szakra vonatkozd
Altaldnos dzleti 6vet zd16 Egyszeriisitett 6ves beszdmoid
MERLEGE, Sztv. szerlnti ,'A', v6ltozattal

Sorgdm

Efdz6

T@sor elnevez6se

iizhi

€v adatai

l"€zart aideti ev(ek)re

vonatkoz6

m6d6iti5ok
001.

A. Befektetett eszkdzdk
I. ImmateriSlis javak
IL Targyi eszkdzdk

03.
004,
005.
0 06.
0

UL Befektetett p6nzUgyi eszkdzdk

00 9.

010.

IV. Penzeszkozok

.

08.

011,

Forrasok Ipasszivdk)
D. SajSt tol,e
I. Jegyzett t6ke
II. Jegyzert, oe meq be ner fiii'iEl
IIL Tdketartal6k
IV. EredmenytartJlek
V. Lekotdtt tartal6k
VL Ertekelesi ta rta le li
VII. Ad6zott eredm6ny
E. Celtdrtaldkok
F. Kdtelezettsegek
I. HdtrasorolL Lotelezettsegek
II. Hosszu lejdrati kotelezettsegek
III. Rdvid teji ratrj kcttereiEElEill
G. Passziv idcibeli elhatdrolSsok
Forrdsok (passzrvdk) bsszesen
v aoaat: Az sztv. Szerinti assz

ot4,
015.

016.
017.
018.
019.
02 0.

021.
022.

023.
024.

025.
426.
.

u28,

adatak)

**

cjli

7 044

0

0

3 632

7 044

0

0

s5 481

29 165

1-

C. Aktiv iddbeli elhatdrolasok
Eszkdzbk (aLtiv6tl osszeien

012.
013.

027

3 632

B. Forqoeszl. arzdk

I. K6szletek
IL Kdveteldsek
III. Ertelpapirok

0

T6rgy€vi adatok

Eszkozok (aktivdk)

00 2.

oo7

**

0

0

O42

2 990

0

0

54 439

26 775

447

2 546

59 560

38 755

2 252
3 000

3 786
3 000

0

0

0

0

10 861

-748

0

0

0

0

-11 609
0

0

1341

2 557

0

0

0

0

1341
ss 967

2 557
32 472
38 7s5

59 560
nem

LezArt iizleti 6v(ek) m6dosit6sa: Nem

Keszlltr 202 t, aprilis t9. ( t1t26:15)
A cegnyilvinossdq16l, a bir6saqi ."^X"-!
€, a v6getszdmot;isr6t sz616 2006. evi V. tdrv6ny 1B. q (6) bekezd6se
?i::l9i
ertelmdben az eredeti p6ldSnyhegorzesr
roere:
b'"szdrnolo az Igazsdgtjgyi lYi,niszt6rium
Iszors6rata
(lrvl csz) ontine

:!";

lf;ji

ceginformSci6s es az Elektronikus c6gelj6r6sban Kozremlkod6
beszdmoto keszird"proqr"
arap;an rer,.trr
Az n4 csz a kdrTeteLt addrok mesbiziaio.'uqd1rr,
rererosseget

_j;;i, t"nli;;ii:j;;;,"i,"#;iii

'uror;s,o.tar,nee-,1.-jos.r;r,eseert

4 / 6 oldal

A ceg elnevezese: p6csi Horvi5t sTinhiiz Nonprofjt Korliitolt Felel6ss6gil
Tdrsastig
Nyilva ntu rt1si
szAma

:

02 -09-

AdoszAma : 25 1 B4 1 5B-2-02

OB 1

504

Pen;,nem: Hl_)F
Penzegys4g: ezer

'%i:;,:il:"Ji"l:i"Ti;,i":lll?:l,1l"lXX1$":HT"J,
EREDMENyKIMUTATAsa, osszkolts69 elj6rdssal
So.szim

I. Ertekesires netto drbevdGGILAkrivdtt saldt tel.itrnEn!6iEEG
u.t. tgyeb bevetelek
rv. Anyagje egu raforditdsok
V. Szemelyi iellegii rdroraitEiol
VI. Prtekcscikkenesi leirds
VII. Egy6b riiforditiisok

001.
002.
00 3.

004.
00 5.

006,
oo7

.

A

008.

009.

Uzemi (rjzteti) teveL.FyiE[G7-omenve
VII L Perzugy; m0vetetek bEvEGlEi

o1n

lX.

Penzr.lgyi miivetetetiJEioTditEii

011.

tJ. renzugyt muveletek eredmenye

ot2.

c, Ad6ziis eldtti eredmenl

013.
014.

X. Adofizetdsi kcttelezettseg
D. Adozott eredmeny
.1u,aL.it: Az

2 639

0

50 311
30 041

B1 715

37 454

31 823
2 5A7

-

i

36 374

I031

99
-11 600

iG:-e

4

0

-9
-11 609

-5

31

5

1534

0

bzrv, szenntl osszehasonl;th

0

-11 609

|
nem

adatok)
** Lezdrt Azbu 6v(ek) m6dosit6sa: Nem

<esz]lri 2021. dpritis 19.

1714

0

(l l:26:15)

A cegryilvdnossdqrot, a birosdoi ."-S^""!::::i:l^:r a v69
etszd motds r6t s,,6t6 2006. evi V. rdrvdny 18. q (6)
bekezddse
ertelmeoen az eredeti peld6nyhegorzesr roe;e:

14iniszGrium cdginform6ci6s
l-o-::tiT:lq.:1t9?zsdgrjgvi
szolgalata (IM csz) onrine

;lofi

lf,ili

6s az Erektronikus c€gerjS16sban

Kdzremijkodc,
beszjmot6 k6szit6 qr9grayi9v9t, uJitrJo ertul rn"q;;'ott
JJ"["i"oij"
t"ruu,
Az n4 cs? a kdzzeteu aoator< mesuiziat6#e;"k;"
;;i;;;e".tatm66rr, josszeruseseeri

fererc;ss.:get
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P6csi Horvit Szinh6z Nonprofit Kft.
7621 p6cs,Anna u.17.

2020.6vi
Kdzhasznris6gi jelent6se

P6cs, 2021. 6pritis 07.
'V<

f"ffi
I
i

\Y
mfifl

\/ri

v

Szl6ven

K6zhaszn f s6gi jelent6s
a 2020-as esztend6rdl
1. Kcizhasznris zervezet azonosit6
adatai:
nev: P6csi Horvdt Szinhdz Nonprofit
Kft.
adoszdma: 251 941 58_2-02
szekhely: 7621 pecs, Anna u.17.
cegjegyz6ksz6m: cg. 02-09_081 504
el6ad6-mtiveszeti nyilv6ntart6si szAm:
ESZ/1 31
Kepvtset0 neve: Vid6kovics Szl6ven
ugyvezet6 igazgat6

i;tilrl]l"i"i"

v6szett atapc6t szerinti

6s

k<izhasznri tev6kenys6sek

A tArsasag f6tev6kenys6ge: eloado_mLjv6szet.

A

t5rsas6g feradata a megsz[int p6csi Horv5t
szinhaz int6zm6ny feradatainak
marad6ktalan e 6t6sa, tov6bbil a humanista
tarta-rm-ti krasszikus mfive( szinreviter.
magvar 6s horvdt nvervfi szinhdzi eroaddsok
ietiur'ora." kia"bbr6s,;'f6r",i
utat5sa a szetrrerven, xuirorlo" ., u
r"syuroi".asi ;orvator

#iili

ffi:fii#H:ekiem

A hazai horvdtok 6s
ffi

m6s

fl::FJti':;ffi ;s'":':il::::'%lii,[T?'J'-#il]?ili::iffi i:,':,"ff ffi I

[11?]91": q"gY"l Y9-n9es szinhaza,katfogad, koprodukci6ban er6ad6sokat hoz r6tre
magyarorsz5gi
es ktjlfoldi szinhdzakkal.
A ,,csopo(t) Horda" magyar-horvdt mriv6szeti
t6rsas6g szinhazzar kapcsoratos
tev6kenys6g6nek tebonyoiitiisa,
Gateri(j)a mrikodtet6se,
k6pz6mriveszeti kidllitdsok rendez6se.

-

Magyar

-

cil;;ari:H91ia

horvdt nyelvU kdnyvbemutatok, irodalmi el6addsok

A

Pecsi HorvSt szinh6z Nonprofit Kft. kozhasznri
tevekenys6gk6 nt
a rkot6 6s etoaoo-m tveszJi
i"Gt
forytatott.
"nyr"gut
LAtogatottsigi mutat6k:
okirat6ban megjerort

rendez6se.

az

arapito

Szinh6zi eloaddrsok
2020. 6vi osszes

e loa d6

s-

A P6csi Horviit Szinhdz Nonprofit Kft 2020.
evben 24 elcjaddst tartott, amelvb6t 23
szinhAzi elciadds es 'r konyvbemutat6

vort. A norvaietciaodsok
sz6ma
ebb6r 11
gyerekelciad6s, 1 kurfordi vend6gszereprer,
g*'"r6"oas anyaorszSg23,
i
szinhaz
vend6gszerepr6se p6csett. n^ jarv6riyugyiioGtola.or
k.vetkezm6nye a keveseoo

:i::3:il?:;,:^iJ::Hi:'ff.ltjl"'"

var6 tekintetter november h6napt6r onrine

(€i)

A P6csi Horv6t Szinhilz 2020_ ban
bemutatott es repertodron tartott eldad6sai
1. Tomislav Zigmanov : B.unyev6c blues
Rendezo: Viddkovics
Bemutat6: 2020. januiu 09.

Szliven

_

--

szinmrj- \(horvdt nyelvLi elciad6s)

Az

irodarmi remekm(ben monorogok Litj6n
megjerenik a szabadkai Bunyev5c;
az
egyszera-emberei
res etferejrett
l:::::*_:::a,
ameryre nagyon ,6tetkepei,
kevesek mutattak erdekr6dest 6s vetett6k papirra sorsszerfis6se,
t6rt6netuket. A,
szimbolikus 6rt6kek trjkr6ben,
ronorogJi
,or"t"t".
'egzrsztencidk
kepet
ny0jtanar a
bunyevac, kiss6 vad, asszociativ,
"ru,n. tanyati
gyenge
szoci6lis
rapcsorataikr6r es kohezi6iror. A kis-e16 paineszeoer<oen

tragedi6j6nak 6res kontrasztja", majd
b"f"J;r&ik
A teljes prozai szerkezet voltak6ppen

iltuk

,,169yur
t6rt6nete.

"giv "*ia-r,"leidoszk6p-

a

szerepr6k

csak a vele'enek

j*j,ruki;til'}1fu

ri"l;:"ffi *
i"T:T{i.",:?}itf
i%i€d.;:"il:fi
A
fent emlitettek kuron6skeppun
er?nyu"tirnei]imir<o,.

:l

a Bunyev6cok szenvedesei

kerurnek eroterbe -az itteni emb"i1|1g'eqiJi".ieriJs
merter<nen a priv6t szf6r6jdban
jelenik meg, a csarddi korben, amery
tragediaikror
csak a regk6zerebb 5to kor
tudhatott Mierl? Azerl merl a Bunyeuaiotn"l - sosem
vort sajdt maguk drtal
l6trehozott nyirv6nos f6rumuk szinte 'egteten"'"gy
,r"grensben
sem, amr a
eredmenyezte: az 6tetuk ""Leirui J"1,ott,
nogy
b6rmityen .rn'au"
:1Y!"..91:1,
korszer'
mooon tematizithattAk votna.Eme. szetes fogatmi
vetutett6i Zis;;;;;
,
mondak6rre h";;;iiii A szerzo
l,i:y:yi:?k1",
:gy
.saj6los
sz6nd6kosan
atKarmazza
az arcim kettos jerent6set.- a
'jra,a hanyatrds 6s
oldodds szomor , 6m eros, illat6t es u",,saga"-t (mondakort), mint
(mondakort),
,iZ!"i_i
mint az embert
sorszertis6g f6kuszba :iilit6s6l.A. szerzo
tuoatoian,- romantikus .zarakkar io-tti ,ug
szoveget lokiris szinekker-a fordrajzi
I a n'prajzi jerzSkon 6t, nogy"
szilArdan jeilemezze eme eretterre'ie|emio
"rnuu..L."*to
t;il;ri;i
Az igy erkeszitett 6s rearizdrt
Zigmanov mr-i, tokeretes kailigrafikus rr"r
r"iii.i''"d
err6r a virdgror es nyervr6r, a
vil6gr6l es a nyervror, ameryek-nagy r"rrb"n
,.njir'rJiuoe" hom6rydba merrirtek.

2. Goran Smoljanovi6: Szak6csok _ horvdt nyelvfi
nevel6 sz6ndekrj

gyerekeknek
Rendezo: Goran Smoljanovi6
Bemutato: 2020. m6rcius 1 i.

eloadds

Az el6ad6s egy interaktiv
-,edukativ kom6dia, merybe
cimszerepl6 szakdcsok, arifiorylgn oiin"-rr"rul"-.d a. cserekves mozgatorug6i a
mrKozoen az [innepi vacsora
elok6szit6s6n faradoznak,,6,m sajnos a
receptekei sorra hibdsan 6rtelmezik. A
szereplok nem tararnak kiutat.szorurt n"rvr"i.iLfdi
a kom6dia eremi reszeKenr
bevonjuk a kozons6oet a ia'ekb.,ae.
"i6rt meg az adott
probr6mdkat.
Az etoad6s az eduk6-cio es a,m'v6szet""rir, "gyutt'Jr6rx
,;;r;:';;;;;;latdn
ataput.
A
never6
c6tzattal
gazdagon inspir6rt er6ad6s r6trejott6t
;t"#;-rzakember is segiteni fogla a
"gr

horv6t nyervi oktatas metodik6ja arapjAn.
A m(v6szeti koncepci6t Bertort Brecht
szinh6zerm6retere arapozva trozzux ietre,
n"ngr,iryi;-.-i"p'r?r, e, u
k6zons6g kozotti interakcig,.f:pj" Ceff<cizcinseg'nk
"noil aromagyarorsz6gi
horv6tul tanuto
4-1 1 6ves kisdi,kok, varamint a neverok,
tanar"ot< pedag6gusok t<orE. n mLi-szerzci;,:
Goran smorjanovid aki az Eszlki stininkrJ"rr6n.uegezte
tanurm6nyait 6s szin6sz_
bSbszin6sz szakokon szerzett dipromiit.
ruever,ez hat sajat mLi meqvar6sit6s'
kothetS, amelyeket az ifjri szakemu"r-z"il-rt".,
Esz€ken, Bjelovarot[ alltthatoll
pedag6gusok kore. A mii r."rto;"-coi"n
smorjanovii aki az Esz6ki szini
:ill?gd13
Akad6mien v6gezte tanurm6nyait
r=in".i-oin..ine.,,'."tL[". ,.Jr"-iiiinrar
Nev6hez hat saidt mti megvglggitji"
"r
I"tn"tq ametyeket az ifjri szakemoer
Zadarban, Esz6ken, Bjelovarotl iillithatott
.rinpuJi,

l"iJ"r:T|;;:,Esyfetvon6sos

kom6diik _ vigj6t6k (horvdt nyetvfi etoad6s)

Bemutat6: 2020. j0nius 30.

csehov k6t egyfervon6sgs-a,
Leanyker6s 6s a Medve igazi krasszikus
araporon
nyugv6 "csehovi komedia'. szerept6it<
-a
za*o)oil., mag6nyos emberek, akik hi6ba
p.robiilnak v6gyaiktor hajtva feruremetteJnic;nm"guKon, komikus onamit6saik
l5tsz6lag az utols6 pillanatig gy6zeaetmeskuJn"r
i4trx 6s elv6lasztj6k oket. De csar
l5tsz6lag, mert - bdr szinte ierretett"n.ir
kapcsoratok
[tvesztdj6ben - torteneteik siirfisege,-e;m]'iettorozotts6ga
"."il"*rlnoflanak az emberi
m6gis
megmutatja
nekik a helyes ir6nyt, hogy vegul egy"masr"
t"iJih""i"nr*
4. Miro Gavran: Mui moje iene ( A feles6gem
f6rje) _ vigj6tek
Rendez6: Nina Kleflin
Bemutat6: 2020. november 14. (stream
el6ad6s)

Az 1991-ben ir6dott mu a kozonseg 6s maga
az lro megnevettet6s.re, varamrnl a
szin6szek arakitotta ferismerheto rr-"r"p"[i"gf;rmarasera
sztiretett. A szerzo erso
vigjateka alkotoi tevekenysege folyama.,
r"gnozta
sz6m6ra a sikereKer.
szaz 6s ezernyi ismefl6sei etrLznetier ,
"rEV'
Ei rop6ban, Amerikdban 6s Azsi,ban
egyar6nt. A hdrom szerepros, vagy mondhatn6nk
',6r"f
egy var6di szerermi rrdromszog
osszevisszas6ga ralzoiOOit< t<i a mriUen.
Ket d'agember ktizderme
l:.1I:hlt
ugyanazon no6rt nem egyedi eset a tortenerembenA
korai
iras,"n ier"segl-,ri re4"
mrnddssze

e k6t szerepro erso tar6rkoz6sat es a neiyzer
megvir6gosit6sdt mutatja be.
megsztrretett t,;rtlnui roryt"'t'asa, amerynen
]996-lan.azonban
m6r a harmadik
szem6ly is megjelenik, a
" ugu..-6o;looatom kiv6rt6ja.
[o.aki.
ir6nyit6ja Ez a tort6net a Feresegem
"= ieir""uk ,iirrrat6r6se cimet foszereproje,
viseri. -E k6t
esy et6ad6sb-a, r"giir"roiik meg tab;iil;i-;,
.otvozve,
Pl",i"_pi
nu,
mlndennapi tortenet esszenci6ja, ahor Kr:ese,
a darm6t eretmLjvesz 6s Zarkec a
l.-l:]:.meg6desit6
:rl.:ns.-dotgoz6 pr6b6tnak ,ugotJJ"tlul,nr sorsukat megkeserito, vagy
eppen
kedvesuk Dragica t6riasjat6kJnan. Tortenik
mindez a hetvenes
6vek Jugoszr6vii4aban, amikor m?g
nem
sz6mitott
nemzetkozinek
egy vas,tvonar es zokkenomentesen "r;.ag;;il;
rerretJtt ut"ini, rrataror< nerkur a nagyviioro*ma mar f6vdrosok-kozott igy lehe.t,. frogy Or"gica,
gyorsvonat hdziasszonva.., kiszorg,roja, -munk6]a mlnt a Ljubljana_Zagrdb_Split
miatt k6taki eretet er a k6t
y1s"l"ry:gl Ha Ljubrjin:iban ac]a re rroiglr"iiiugv ferjehez
Zarkechez t6r haza
am, ha Splitben keil ejszak6zlig 0SV KresJ
dgydt rietegiti azon az e:szat.an.Tii
napon azonban zarkec egy veretennek
koszorihetcien raiet oragica t"t-a-tlj'J"" .gv
nrvataros hSzass6grev6rre amery k6zte 6s
Krese

"

k.zott kottetet. Titokoan

felkerekedik 6s spritbe utazik_rivdjisdhoz, hogy k6rdore vonja, mjad
rabirja, hogy etz
hagvia et k_ozos feres6guket. A piilanat amikoi-a k6t f6rfi u6dr;
,rl;;, h;gi%rl.egr,r
az orruknil fogva vezeti 6ket, erhat6rozzak, hogy rendZrkezie adjd"(-dm exror
felebred bennuk a sok szep emr6k es rajonnek, hogy nem tudnak
n6rkure 6rrri,
elhagyni sem akarj6k, ervesziteni sem, eiert ink:ibb,'most m6r mint
sorst6rsar<,
bar6tok akkent dontenek, hogy minden maradjon a r6giben. Mindketten
tudnak
egym6sr6l 6s tovdbbra is. osztoznak Dragicdn, aki pirsze nen.
."1ti" rerj,ri
egyezs6get. A tort6netben ket esztend6 terili el, amikor Zarkec
ulra spfitod iarogat
bara!.ahoz, hogy figyermeztesse-fereseguk megcsarja 6ket
egy haimaaik ferier- Mor;t
betelik a pohar, es rigy dontenek veget vetnek I titxoro.arnuti-i"nrtt"Gt
artull"nn"^
hitt nejuket. Elerkezik a varva virrt piilanat amikor Dragica szembesur
ferjo,r
leleplez6sevel-er6jur es hitegeti 6ket, hogy ez csak egy vereflen
6s nem szdnd6kos
r6sz6rol. A ket fe rsza rv azott f6rj m6rg6-ben fer akarja dobni
a n6t a rend6rsegen

i,

big6mia v6ts6ge miatt, 6m ekkor r-j6nnek, hogy 6k csak ..o...ut
Ja.anr*
igy a"tvertek oket. Dragicit - ox"
magul( akarj6k megbuntetni. Ezent0r nem n6zhet egyeflen " ferfira
"rJ.tsenr,
cselekedettel-sz6gyenbe kerurn6nek, hogy

engedelmeskednie keil ted9119r fozni, takaritani, rendes feresEgnek
renni. Zarkec es
Krese el6gedetten konstat6rjaf, hogy tervuk bevdrt, 5m feres6luk
er,rro,. ,:gy o6nt,
vagy ink6bb csak noi forteilyar erve, erhatdrozza, hogy mindketigtikket
szariii, vagy
csak az egyikukker. A j6t6kos ferismer6sben a ferjek ketsegbeeseit
,,harcot,i vivnat< a
bentmarad6s6rt es v6giir beresetdrnak 0jra Dragica csapdZ;aba,
ari retajantja, nogy
ha minden marad a l6giben es ferjei obaad6ai, h(segesek resznek iaizi,'
at<r.or
mindkettot megtartja. lgy is rett es g.
firr
pofdrJ
ismet
esett,
de
ooroogok,
hogv
u
let
nejuk v6gtil nem rett egy harmadik ferfi
turajdona. A tortenet ezen leir6sa-kiss6 nyer:;
es- komoly hangvetel(, 6m a fordulatokbin 6s csavarokban gazdag
vigl6t6k er;
szin6.sl talentum nagyon nagyon viccess6 6s 6retszerfiv6 -teszi
,iiwut. n
.
nevettetes nagymestere Miro Gavran kort6rs horv6t ir6, kinek
mtlveit sz6mor;
magyarorsz6gi szinhAz is mfisor6ra t(zte 1961-ben sztiletett.
Mfivei 40 nv"iur" Ltt"r,
Ieforditva. Tobb mint 250 saj6t mrrivet adt6k ki haz6jdban es kUrfcirdo'n
egyardnt.
Dr6mai m[iveibol vir6gszerte mintegy 380 szinh6zi bemutat6 r6tta
meg a na"p'uiragot
es.amelyeket negy miili6 ember r6toit m6r 6sszesen. Var6szinureg
o ai egy;iren er6
dr6mair6 kinek ot orszdgban rendeztek fesztivdrt mLiveibor. HJratorrrXgb"n
ou
legterm6kenyebb iro. Tiz regenyt k6t mese kotetet, egy daros
kotetet, vatariini nyotc:
gyerm-ekeknek szol6 konyvet jerentetett meg, de irt hdrom
firm forgat6i<onyu"t, r,arorr,
Iibrett6t musicalekhez es egyet
oz
R-endkfvur
gazdag
eret[tja 6s erismertsege:
9g91af
a horv6t irodalom kiemelked6 alaljava
tette 6t. R pecli uoriat szinrraz uurrr.", r,ogv
bemutathatta muvet 6s remeri, hogy a Gavran Fesztiv6rok varameryik6n jur"n
tro
lenni majd a jov6ben. Az er6adds ebben a rendkiviiri heryzetben
is poputaris igy na
a j5rv6nyvesz6ly es visszat6r minden a r6gi mederb e, e"zt az
lgjd megszrlinik
akdr
6vekig repertodron rehet tartani. A rendez6s, a sziimiiv6sze[jat"r..,
qloa.ogsJ
u
dfszlet 6s hattertechnika mind, mind kitrllno alapjai egy igaz6n jol
sikerult vigjiteknak.

-"

Reperto6ron tartott el6adAsok;

shel silverstin-Dejan Fajfer: Az adakoz6 fa (Drvo rma srce)
Rendezo:Dejan Fajfer
1.)

A P6csi Horv5t szinhAz Nonprofit Kft. j6

kapcsoratot 6por

a

- gyerekdarab

horv6tnyerven tanit6

iskolSkkal:
.Budapesti, Horv6t Ovoda, Altaldnos
lskola, Gimn6zium 6s Koll6gium,
'Hercegsz6nt6i Horv6t Tanit6si Nyervrli ovoda, Artardnos rskora 6s Di6kotthon

.Mirslav Krleza HorvAt 6voda,
Altalanos lskola, Gimnazium es Koll6gium
Az 6vod6sokt6r a fers6 taoozatos di6kokon kereszt.lr
a szinhazosszes rij bemutat6jiit
mindig nagy l6tszamban Etogatjdk, az eloaddsainkat
kedvelok.

3' Kcizhasznri tev6kenys6g 6rdek6ben ferhaszn6rt p6nziigyi
adatok kimutatdsa
Vagyon kimutatdsa
Meg nevez6s

Befektetett eszkoz6k
Kovetel6sek
-=.-_-_Penzeszkoz6k

{iityl{trtis@laefale(
Passzlv td0beli elhatdroldsok

adatok e. Ffba n
T6rgy 6v
7 044
2 990
26 175
2 546
32 412

El5z6 6v
J OJZ
1 042

54 439
447
cc vb/

Bev6telek kimutatasa
Meg nevez6s

unKormanvzati temooatjs
EEMI t6moqat6s
--- ; l - ;-59 ycu KUZnasznu Develetek
rayaza! bevetelek
Eenamoqatas t6mooatds
| /-1\-/ | I lClyeltesllo Iamooatas
Kamat
=----hgyeb bev6tel
E evereteK osszesen:

adatok e, Ffba n
Tirgy 6v

El6z6 6v
0

0

JY OCb
1 764
524
0
10 000

65 661
1 114
2 500
2 135
11 414

0

0

1010

605
83 429

52 954

A

szin.h.6z mindig tdrekszik arra, hogy az adott
6vben kapott bev6tereket fer is
haszn6lja kozhaszn0 celjainak el6r6se-6rdek6;;;. -

Kiad6sok kimutatesa
Meg nevez6s

:f-yil':g=!
Iernelo
rvrur

tKattaIoI

IaruleKok

uotoqt Ktadasok
ENEKCSOKKCNES

r_vyYu tdturut{asoK
l/r-)t-

El6z6 6v
26 792
5 031
30 054
2 587

adatok e. Ft-b an
Tirgy 6v
34195

2179
37 459
8 031

99

31

64 563

81 895

..

-r osszesen:
r\tctuds(Jtt

Krizhasznrlsigi jog6il6s megillapitis6hoz szriks6ges
mutatok
Vezet6 tiszts6gvisel5nek nyrijtott juttatdsok
adatok e. Ft-ba n

Alapadatok
Ugyvezeto

iqazqato

El6z6 6v
4 800
96
4 896

Tdrgy 6v

Elozo 6v

52 954

T6rgy 6v
83 429

52 954

83 429

4 029
0

4 029

r6sz6nek az adbz6 rendelkez6se- szeri nti

felhaszn6lisr6l sz6l6 1996. 6vi CXXVI. Tcirv6ny

I
::I=::Yr!|l1j!!!f4!L9evere
E.
- -.---- ----. .---. .---.Normativ tdmooat6i

E=Eropaiunt@
-

--

l"l'=1",:,+:puqtlryt

l.ebb6t

0

64 563
31 823
64 563
- 11 609

szeffi

Kg:!'=",i

t9'9k"'
iK. adozott eredm6nv

81 895
36 374
81 895
1 534

kciz6rdekfi rin k6ntes tev6kenys69 rcjt sz6l6 2005.

M_
Mje

J

\.+,/ d,,

J

\'+,/ u,,

lD t-f Ezlz> t.uuu.uuu,_ Ftl
:z€gymittio torintot)

[r\ | f

NZ>U

I

(a ket 6v egybesz6mitott adozbtt eredmenye{drgy6v

eredm6nV- nem nulla)
E^+.,r.rH
r_uLv. JZ. s t+/ c/ [(t t+tz_41_Az)t\H1+H2)>0.25]
(a szemelyi jeileg( r6fordit6sa j_a veiet6
tiszisegvisLtOf
juttatdsainak figyelembe v6tele n6lkUI _
ef eri az"Ossies'

eql'.a r

td

rI

tulla toftsaql mutato

32..S(s)a)l(c@
,Ectu

(a szem6lyi jOvedelemad6 meghatdrozott
16szenek az
ad6z6 rendelkez6sei szerint fe-iajanrott osszetUOitiuGrt
osszeg el6ri az 54.9 szerinti bevetel n6lkUl szZmitott

:yrv. rz. s \i.r/ Lt/ [(J t+JZ)/(H 1+Hz)>0.5]
(a.kozhaszn0 tevekenyseg erdekeben felmLrult
kOltseoek.
raforditaSOk ei6rik az osszes rifnr.tif4c . r/ar A,,j..'^^,li^-

Mutat6 teljesit6se
rgen
igen
nem

nem

rgen

rgen

Mutato teljesitese

nem

nem

rgen

nem

nem

nem

E

kozhasznI tev6kenys6genek elldt-dsdt tart6san (k6t
ev
aragaban) Iegaldbb tiz kdzerdekL.i onk6ntes tev6kenvs6qer
vegzo szem6ly segiti a koz6rdektj onk6ntes
tev6kenyseg16l sz616 2005. evi LXXXV|ll. torv6nynek
meofelel5en)
(a.

P6csi Horvdt Szinhdz Nonprofit
Kft.

KIEGESziT6MELLEKLET
A 2020. Eu eeszAr,ro t6aoz

Pecs,2021. eprilis 07.
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C6gszert aldfras

A vii llalkoziis bemutat6sa

Aftalinos R6sz:
A Tdrcasdg neve: p6csi Horvdt Szfnhez
Nonprofit Kft
Szekhefye: p6cs, Anna u. 17.7621
Alapft6 okirat kelte: 201S. 04.01
Ad 6szam: ZS1 84 1 SB-2-O2

A Tdrsaseg 6ltal gyakorolt f6

tev6kenys6ge: El6ad6 m0v6szet

Ceg k6pviset6je:
Vl9-6kovlcs Szleven 7625. p6cs,
Kiss J6zsef u. 19.

uegjegyzes m6dja: On6ll6

Tulajdonosi szerk€zet:

OrsZgos Horvdt 6nkormrinyzat

100%

Szekhelye: 1089. Budapest, Biro Lajos
utca 24.
Meflegkeszttes id6pontja: 2021. llpnlis
7.
FEB Tagok:
Dr. Kapit6ny Jdnos
Fil6kovity lstvdn
Dr. Handler Andr6s

A szemviGli politika f6 vondsai

A

tarsaseg kdnyvvezetese

a kettos ktinywitel

rendsze,eben var6sur

meg. A c6g egyszerijsitett 6ves
besz6mor6t keszft, tekintetter, ana, hogy
a szamv*eri t6rv6ny 7. g - 6ban fogrart
felt.tereknek megferer.
A merleg 6s eredm6ny-kimutatds a k6terezd
tagordson t0r nem reszretezett.
Az lzemi iizleti tevekenyseg eredm6ny6t
6sszk6lts6g etj6r6ssal A apitjuk meg.
A m.rreg' eredm6ny-kimutatas, varamint
a kieg6szat6 mell6kret egym.ssar osszhangban
van.
Alkalmazott 6rt6kelesi eUer6sok:

Az immateridis javak es t6rgyi eszkdzdk beszez6si,
illetve el66llft6si k6lts6gen 6rt6k csokkentve
szerepernek

a merregben. A targyi eszkddk csoportosftasdn6r
f6 szempont vort, hogy az eszkoz.k miryen
szerepet tdltenek be a t6rsaseg mukdd6s6ben.
Az amortizeci6s poritika szerint az ertdkcsokkenest
a b*t6
6rtek alapjdn lineeris kulcsokkal szdmftiuk
ki' A 200 ezer forint egyedi beszerzesi
6rt6k atatti targyr eszkozdk
beszerzesi kdltseg6t a tarsasag haszndlatba
v6telkor egy 6sszegben 6rt6kcs6kken6si
lerr€skent etszemolta.
A vdsSrolt kes2etekr6l 6v k6zben mennyis6gi
6s 6rt6kbeli nyilvantartdst nem vezetiink, december
31_i
fordul6nappal tenyleges leltarfelvetel
alapjan az utols6 beszezesi 6rt6ken
6rt6kelve vessz.ik a'omenyba.
Az alapftas etszervez6s k6lts6geit a vellalkoz6s
nem aktiv6lia.

A p6nzeszkdzik kiizdtt az elszdmol6si bet6tszemla
aro 6sszege,
a penAar p6nzk6s/ete a penzterielent6ssel
egyez6.

z616

illlominyaa bankkivonattar egyez6,

A nivid lejeratu koterezetts6gek 6rt6ker6se
kdnyv szerinti 6rt6ken tirrtenik.
A szok6sos merteket meghalad6nak, samszerusftve

kamatokat' kdtbereket'
rdf

ordftdsokat tekintjuk.

a

az 100 ezer forintot meghalad6 birsdgokat, kesedelmi
100 ezer forintot meghalad6 karesem6nyekkel
kapcsolatos bev6releket

6s

Rendklviili tdtelek elkilldnit6sdnek krit6riuma
szokatlan 6s eseti jelleg0 el6forduldsa volt.

a

rendszeres tev6kenys6gger var6

szoos kapcsotat

hianya,

Jelent6s .sszegu hib5nak az er6z6 6vek
m6rreg f66sszeg6t .r%-kar m6dosit6 v,rtoz.sokat
tekintjuk.
Lenyeges hatesunak tekintjiik a saj6t t6ke
2ov"-o| veftozaset el6id6z6 vdltozesokat, valamint
ametyek a
sajet t6ke dsszeg6t a jegyzett t6ke ala viszik.

Ertdkvesztes k6pz6se a vev6k, ad6sok
egyedi min6sit6se arapj6n tdrt6nik, a tartozAs
dsszes
koriilm6nyeinek f igyerembev6ter6ver. Kivdtert
kdpeznek a fizet6si hatdrid6t egy 6wer megharad6,
vevonk6nti' ad6sonkenti egytittesen 15 ezer
forint alatti kisdsszegu kovetelesek,
melyekre csoportosan is

kepezheto 6rt6kveszt6s.

I.
A vagyoni p6nztigyi hetyzet 6s jiivedelmez6s6g
alakuldsa
a.) Tdrgyi eszkiiziik ar6nya:
2019.6vben:

T6qyi eszkitz6k/ Osszes eszkdz: 3 63259

626 = 6.O90/o

2020.6vben:
Targyi eszk6zjk/ Osszes eszk6z: T O43t3B

7SS

=

18,11%

b.) Forg6eszkiiziik a16nya:
2019.6vben:
Forg6eszktizok 6rt6ke/ Osszes eszkdz 6rt6ke:
05 481/59 560 =93,15%
2020. 6tben:
Forg6eszkdzdk 6ft6ke/ Osszes eszkdz 6rt6ke:
29 166/38 7SS= 75,26%

c.) T6keeildtotts6g:
2019 6vben:
Sajdt toke/Osszes fones:2 2S2lSg 560
=3.78%

2020.6vben:
Saj6t t6ke/Osszes fon6s: 3 Z86/38 7SS 9.77o/o
=

d.) Fon6sok ar6nya:
2019. 6vben:
Kdtefezettsegek/ Osszes fon6s: .l g41t1g
ffiO = 2,25%

2020.6vben:
Ktitelezettsegek/ Osszes fon6s: 2 55238
75S = 6,60%

e,) Arbev6tel ardnyos
Jiivedelmez6s6g:

2019. evben
Osszes 6rbev6tel/Ad6zds el6tti eredm 6ny:
24

g'Tll

192 =-22.73ok

2020.6vben
Osszes erbev6tel/Ad6z6s eldtti ered m6ny: ,l
7141

1

524

=

111,73%

f.) Eszkiizaninyos jaivedelmez6s6g:
2019.6vben
Ad6zas elotti eredm6ny/Osszes eszkdz 6rt6k:
2020. 6vben

_

11 609/59 560 =

_

19,49%

Ad6As el6tti eredm6ny/osszes eszk6z 6rt6k: 1
b34l38 ZS5 = 3,96%

g.) Ad6z6s el6tti eredm6ny sajet
t6ke ar6nya:
2019. 6vben
Addzds el6ttieredmeny/ Sajet t6ke: _ 11
60912 ZS2 =
2020. 6vben

Ad6As elotti eredm6ny/ Saj6t t6ke: 1 S34tg 786
=

-

S15,SO%

40.760/o

h.) Elad6sodottsdgi mutat6:
2019. 6vben:
Kdtefezettsdgek /Saj6t t6ke=1 341t2 252
=59,55%
2020. evben:
Kdtelezettsdgek /Sajet t6ke=2 SSTtg 7e6
=61.Uo/o

i.) Likviditrisi mutat6:
2019. 6vben:
Forg6es2<<iz6k/Rtf vid lej6rat0 k6telezetts6gek=
SS 4g1t1 g41 =

4

Forg6eszkdzik/Rovid lejeratu kdtelezettsfuek=
29 166t2 557=

1

137,29o/o

2020. 6vben:

140.63l"/0

A v6llalkoz6s tdrgy6vi ellen6rz6sei:
A vallalkozas targy6vi ellen6rz6ser:

1'

Embsri Er6forrds Temogatdskezet6: El6ad6-m[v6szeti
szervezetek tdbbreftemooatasa EMT-TE-1'110 pevdoati etszemol6;. Az
2021. 03.0s. Az etszAmotds t i"ara ioii.oC.ii{iifiao?saerszlmor6si hat6rid6 2020. o'.ls. heryert

jera"yustiili;;i]lii'az

torvamatuan.

2' A Minisztererndkseg kezer6. szervekent erjero Bethren cebor
Arapkezer6

zrt. NEMz_N_19e074 a
horvet nemzetisegi identitdst megerosno s'iinhal
megval6sitdsera, vatamint a szinhezl
"'r'6a6a"or.
eszkriz o*=",=e"-r"po-tt-temogares.
Eren6z6s rez6rva, erfosadva
!"Jr"J"JSfl[rr;1ks6ses

A

z6s: Nemzeti turajd_onr1-g_?zga!6g i tarsasagok elen6zese 2015-2018
-erren6
6vek EL-0552004t2018;
EL-0952-001/2018: EL_09-b2-003/26ft; ilisii_iiizo18;
EL_0952_033/201e; EL_0e52_
y!3t:!1s: EL-1e88-001/20'1e; EL-z1zz-ooiti6tg; El-iiii-oiarzojsi EL-2122_o40t202o. Lez6ua..
EL-2941 -OOO|202O iktatdszem ahtt: ZO2O.
12. 30.
A^SZ-

4.

NAV 2020 6vben AFA ellen6rz6s nem votr.

Emberi Er6fo'as T6mooat6skezerd NKA szinhazm(v6szeti
Ko[69iuma:
- Tomisrav rqmanos:
Bunjevac Brues cimu rrorvet nvervii ;irG;;
p;rvi=ii"
1081 17 IOSIOO2. Etszamotiis leadva, iOZ1. 0S.'fi"6ffi"
tO. efogaJesl iotyurn",o"n.
"i""Ji,to,

;;;;;"

Emberi Erofonas T6mogat6skezel6 NKA szinh6zm[v6szeti
Koll6giuma: A p6csi Horvat szinhdz uj
bemutat6janak el6k6szit6se onrine formdban, parylzati
azonosito:
1ol2j7rooo43. Ersz6morva:
2020. november 13. Elfogaddsa folvamatban_
7.

Emberi Er<jforrds Tdmoqat6skezer6 NKA rgazgat6sdga:
rvlin6sitesser nem renderkez6 szinhez_ es
t6ncmriveszeti er6ad 6-miv6szeti_ szervezetek Ehtv.szlrinti,
iois. rui xcrx. Tdrv6ny szefinti 2019.
evi szakmai program meq var6sit6s6nak 6s m0kod6s6ne[ t6mogatasa.
p6ry6zat sz6ma: 34i7 _12'
0008/19. Effogadva, ellen6z6s lezirva 2020. of<tOOeiZl.-

-

Fl?.-".ri.Fr6f:'d: .T6mogataskezer6 NKA Tencmiiveszet Kot6giuma: A zegabi barett Magyarorszagl
bemutatkozasa.
Meghi,surt. a 2020. j[nius 19. napi visszafi#iiri5r az igizorls
2ozo. iurii6 og.--

9qf S.:.. Horvat Onkormanyzat: dtvit6gftes 2018. december
arvlag rtasrol, annak lezarase16l dokumentum nem efl(ezett.

l0

20. napjet6l

2o1|g. I ebrue(

orsz6gos Horv6t 0nkorm6nyzat: 2e1g. j0nius 13 napj6t6r
turajdonosi megbzott

ellenjegyz6sre.

Kiinywizsgri16 szem6lye:
Csende Janosn6, ZSZ0, Barcs, Gerdonyi G6za utca

1411

(K amarai nyilv6ntartasi szema: 001431)

Kdnywiteli szolgAltatdst v6gz6k:
A v5llalkoz5s konyvviteli szolg6ltataset T6th Eszter v6gzi,
PM regisztr5ci6s

s

zema: 11g}g7

lg.

Az

kirender6se

A m6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek:
Az immaterialis javak es t6rgyi eszkcizok brutt6 6rt6k6nek,
valamint 6rt6kcsokken6si leirdsanak alakulasia.
Megnevez6s

Brutt6 6rt6k (e Ft)
nyit6

vaqyoni enekLj

jo-a-

nyito

csdklenes

zaro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l1 609

11 346

6 848

16 107

7 578

8 824

6 848

9954

2 179

0

0

2 179

2 179

0

0

2 179

228

1 030

0

1 258

228

139

0

367

14 016

tz Jtb

6 848

19 5M

10 385

I963

6 848

12 500

gep,

berendez6s

Esydb

zaro

0

lngatlanok

M1szaki

E'tet"sot GnEJGTtr

csdAkenes

Sep,

berendez6s
lrodaiberendezesek

osszesen:

Az elszdmolt 6rt6kcscikken6si leir6s cisszege 2020
6vben (e
Tervszerinti 6rt6kcsokken6s
Kis6rt6kij tergyi eszkciz ertet<csot<t<enOJ

Iil.

L6tsz6madatok

Letszdm f6allas

U (f

6)

B6rkif izetes (e Ft)

Szem6lyi jelleg{ kif iz. (e Ft)

B61 6s szem6lyi
N4unkavallal6k b6rkdtts69e

yvezet6 berkolts69 e
Meg b 26so k dija

EKHO-San adozo munkab6r

Kulfcildimag6nszem6lyek meg blzasi

d

i1a_--

Egy6b szem6lyi jelleg ii kifizetes

R6szesed6s mes v6llalkoz6sban

:

jellegfi kimutatds 2019.

A vellalkozasnak nincs r6szesed6se mas vallalkozasban.

ld6beli elhatdroldsok:
Aktiv id6beli erhateroresok biztositiis cisszege 113

e Fr, 0js6g, fory6irat er6fizet6s 31 e

szolgeltat6sves6rr6s 267 e Fl,6gazati b6rtamogates
2 135 e Ft osszegben kerurt kimutat6sra.

Passziv id6beli elhateroliisk6nt

32 412 e Ft kenilt

kimutatesra,

efhatarolesra, melynek felhaszn 6l6sa 202j. Ev.

a lehrvort temogatas 6sszege

Ft,

kertilt

Kiivetel6sek:
A kovetel6sek dsszege 50 e Ft vev6i, 2 g2g e Ft visszaig6nyelhet6
Ara,

tt

t0lf izet6s osszeg ben kertjlt kimutatasra.

e Ft szocielis hozzejerul6si ad6

K<itelezetts6gek:
A kotelezetts69ek tartalma: december havi szem6lyi kifizet6sekb6l
tevont jarul6kok g49 e Ft, a munkaltat6t
teftel6 j6rul6kok 2 e Ft, koz0zemi kortseg 1 030
e Ft
6s szorgdrtatds v6s6rrris 676 e Ft osszegben.

Az eredm6ny.kimutatds kieg6szlt6se
Bev6telek alakulesa
Az 6rt6kesit6s neit6 6rbev6tele 2020 6vben 1 114
e Ft, berleti dii bev6tel 600 e Ft volt. Egy6b bevetelk6nt
714 e Ft-ot rcalizelt, ennek leg nagyobb r6sze temogatasb6l
szarmazo

81

.

Ad6alap, ad6 6s m6rlegszerinti eredm6ny
Adoze s el6tti eredment
TiirsasAg iad 6alapot cs6 kkent6

6alapot novet6

Gte6aGF0-

teteGileTi

Adozott eredmeny

Egyebek:

y.,:i:2":.i*::::..

d-ecemb.er 31._6n nincs hosszutej6rari kdterezetts6se.

Lriirt_az
ffi,51K;:_?l?i:l:
y'*-":"j:l1f
A tarsy6vi adozoit ;;;ji-i"y' ; 534 e Fr.
"1j,*y?.:.,??j^:^:1,.:y:::1"_:
9jXl9::,arapj6llj
A besz6mot6si id6szakban lert"rt"re['r,eprJ"r!';;il;rtiit";;

nem keletkezett.
Az iigyvezet6 r6sz6re 2020. 6vben nem nyujtott a

Pecs,2021. aprilis
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