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P6csi Horvdt Szinhhz NKft. Felugyel6 Bizotts6g iil6s6r6l
FB Ules helye: P6csi HorvAt SzinhAz Nonprofit Kft. (sz6khely 7621 pecs,
Arura u. 17.) tArsas6g kozponti ugyint6z6s6nek helyszine, 762I p€.cs, perczel
M. u. 2. 1 emelet, tArgyal6 terem

iil6s ideje: 2017. mdjus 15. 14:00 h
Jelen vannak: A mel l6kelt jelenl6ti iv szerint.
Almdsi Ldszl6 elndk rhr meg6llapitja, hogy a FB ril6se szabdlyszeriien kertilt
FB

osszehivdsra, es az hatarozatkdpes.
A meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok el6terjeszt6se az einok
a jelenlev6k a napirendet egyhargril ag elfogadtak

dltal,

1.,

A P6csi Horvdt SzinhAz Nonprofit
dttekint6se, el fogaddsa .

2.,

Rappai Agnes kdnl'r.v i zsgAlo €szrev6teleinek ismertetese, a Beszdmol6
ve I em6nyezese

3.,

Kft.

2016.

evi

Beszdno16j6nak

.

Egyeb:

) Fehisye l 6 bi zot t sdgi Hattu ozat
llegha I lgattdk a konl.lvi zsg616 beszdmol6jdt 6s 6szrev6teleit . Velemenye
szerint az egyszeriisitet eves beszdrnoi6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a
2

/ 2017 . (05. 15.

:

gazddikoddsr6l, illetve a 2076. decernber 31.-6n fenn6ll6 vagyoni
p6nzugyi , i I letve jovedelmi heiyzeter6l .
3

/ 2077 . (05 . 15.

) Fe hieye I 6 b i zot t s6gi

Hat 6r ozat

6s

i

A k0nlwizsgAlo beszamol6ja alapjAn a FB a

PHSZ NKIr

. 2016. evr

beszdmol6jAt el fogadta.
A hatarozat meghozatala utAn, az elndk az

ulest berekesztette.

P6cs, 2017. mAjus 15.

FB tag
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FUccETLEN KONwvtzscAlot .lelrrures
A P6csi Horvdt Szinh6z Nkft. tulajdonosainak

V6lem6ny

Elvegeztuk

a

P6csi Horvit szinhiz Nkft mell6kelt 2016 6vi egyszen-isitett

eves
beszamol6jenak a konyvvizsgalat6t, amely egyszen-isitett eves besz6mol6 a 2016 decenrber
31-i fordul6napra elk6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkozok 6s forrdsok egyez6 v6gosszege
160.687 E Ft, az ad6zott eredm6ny 532 E Ft nyeres6g -, 6s az ezen id6ponttal v6gz6do 6vre
vonatkoz6 eredmeny-kim utatdsb6l, valamint a szamviteli politika meghat6roz6 elemeit 6s; az
egyeb magyardz6 informdciokat tartalmazo kiegeszito mellekletb6l all.
Velem6nyLink szerint a mell6kelt egyszer(sitett 6ves beszdmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a
Tdrsas5g 2016. december 31-en fenn6l16 vagyoni 6s p6nzugyi helyzeterdl, valamint az ezen

id6ponttal v6gzodo uzleti evre vonatkoz6 jovedelmi helyzetdrol a Magyarorszdgon hat6lyors, a
c. torvennyel osszhangban (a tov6bbiakban. ,,szdmviteli torv6ny").

szdmvitelrol szol6 2000. evi

A v6lem6ny alapja
Konywizsg6latu

nkat

a

Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal osszhangban 6s a
konywizsg6iatra vonatkoz6 - Magyarorszdgon hatrlyos - torvenyek 6s egy6b jogszabdryor<
alapjan hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenndll6 felel6ss6gunk bovebb leir.iset
jelentesunk ,,A kanywizsgAl6 egyszer(lsitett eves besz1mot6 kdnwvizsg1hft6tl valo felel6ssege"
szakasza taftalmazza.

Az

egyszerusitert eves beszamolo eltalunk vegzett konyvvizsgetatdra vonat(ozo,
Magyarorsz6gon hatdlyos etikai kovetelm6nyeknek megfelelve, fuggeflenek vagyunK a
Tdrsasagtol, es ugyanezen etikai kovetelm6nyekkel osszhangban eleget tettunk egy6b etikai
feleloss6geinknek is
Meggyozod6sunk, hogy az 6ltalunk megszezett konywizsg6lati bizonyit6k elegendo 6s megfelelo
alapot nyujt velemenyunkhoz.

A vezet6s,6s az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszerfisftett 6ves
besz6mol6ert
A vezet6s felelos az egyszertlsitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban

tort6n6 6s a val6s bemutatds kovetelmeny6nek megfelelo elkeszit6s66rt, valamint az olyan
be s6 kontrollert, amelyet a vezet6s szuksegesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 v|ljon az ak6r
csalasb6l, ak6r hib6b6l eredo 16nyeges hibas allit6st6l mentes egyszer0sitett 6ves beszSmoto
elkeszit6se.
Az egyszer[isitett eves beszemol6 elk6szit6se sor6n a vezet6s felelos az6r1, hogy felm6rje a
T5rsas6gnak a v6llalkozds folytatds6ra valo k6pesseg6t 6s az adott helyzetnek megfeleloen
kozzetegye a v6lialkoz6s folytat6sdval kapcsolatos informdci6kat, valamjnt a vezet6s felel a
vdllalkoz6s folytatdsdnak elv6n alapul6 sz6mvitel egyszerijsitett eves besz6mol6ban vato
alkalmazdsdert, azt az esetet kiv6ve, ha a vezet6snek sz6nd6k6ban 6ll megszuntetni a
T6rsasdgot vagy beszijntetni az izletszert tev6kenyseget, vagy amikor ezen kivul nem ell
el6tte mas reelis lehetoseq.

Az

i16nyit6ssal megblzott szem6lyek felelosek
folyamat6nak felugyelet66rt.

a

T6rsas6g p6nzugyi besz6moldsi

A kdnyvvizsgal6 egyszerIsitett 6ves besz6mol6 kcinyvvizsgi lati6rt val6 felel6ss6ge
A konyvvizsgdlat so16n c6lunk kello bizonyossdgot szerezni a116l, hogy az egyszer[1sitett eves

beszdmol6 egesze nem tartalmaz akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges hib6s 6llit6st,
valamint az, hogy ennek alapjdn a v6lemenyunket tartalmaz6 fuggeflen konyvvizsg616i
jelentest bocsassunk ki. A kel16 bizonyossdg magas fokti bizonyoss5g, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal osszhangban elvegzett konyvvizsg6lat
mindig feltdrja az egy6bk6nt l6tezo l6nyeges hib6s drlllt6st. A hibds Sllitdsok eredherner
csaldsb6l vagy hibeb6l, 6s l6nyegesnek min6sulnek, ha 6sszerrj lehet az a vdrakoz6s, hogy
ezek onmagukban vagy egyuttesen befolydsolhatj6k a felhaszn616k adott egyszer[isitett eves
besz6mol6 alapldn meghozott gazdasdgi donteseit.

Egy,

a

Magyar Nemzetr Konywizsg6rati standardokkal osszhangban elv6gzesre kerulo
a r6szekent szakmai megitelest alkalmazunk,6s szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a konyvvizsgdlat eg6sze sordn. Emellett:
. Azonositjuk 6s felbecsuljuk az egyszeri.isitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, akar
hib6b6l eredo l6nyeges hibirs 6llit6sainak kock6zatait, az ezen kock6zatok kezel6sere
alkalmas konywizsgdlati eljdrdrsokat alakitunk ki es hajtunk vegre, valamint
v6lemenyunk megalapozdrs6hoz elegendo 6s megfelel6 konyvvizsgdlati bizonyit6kot
szerzunk. A csal6sbol ered6 l6nyeges hib6s 5llitds fel nem t6rds6nak kockdzata
nagyobb, mint a hibdrb6l eredo6, mivel a csal6s magdban foglalhat osszejetszasr,
hamisitast, sz6ndekos kihagydsokat, teves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll
konyvvjzsge latn ak

felulirds6t,

.

.
.

Megismerjuk a k0nyvvizsg6lat szempontjdb6l relevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben.
hogy o yan konyvvizsgdlati eljaresokat tervezzi.ink meg, amelyek az adott korulmenyek
kozott megfeleloek, de nem azert, hogy a T6rsasdrg belso kontrollj6nak hatekonys6gdra
vonatkoz6a n v6lemenyt nyilv6n itsu n k.
Erlekeljuk a vezet6s hltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6get 6s a vezetes altal
k6szitett sz6mviteli becslesek 6s kapcsol6d6 kozzet6telek 6sszer(s6g6t.

Kovetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy helyenval6-e a vezet6s r6szer6l

a

v6llalkoz6s
megszerzett
konyvvizsgelati bizonyit6k alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalanseg olyan
esem6nyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, amelyek jelentos k6tseget vethetnek fel
a Tdrsasdg v6llalkozdrs folytat6sdra val6 kepesseg6t illetoen. Amennyiben azt a

folytat6sdnak elv6n alapu16 sz6mvitel alkalmaz6sa, valamint

a

kovetkeztetest vonjuk le. hogy 16nyeges bizonytalansdg 6ll fenn, fuggeflen
konyvvizsgel6i jelent6sunkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszerLisitett eves
besz6mol6ban l6v6 kapcsolodo kozzet6telekre, vagy ha a kozz6t6telek e tekintetben
nem megfelel6ek, min6sitenunk kell v6lem6nyunket. Kovetkeztet6seink a fuggeflen
konyvvizsgal6i jelent6sunk datum6ig megszerzett konyvvizsg6lati bizonyit6kon
alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy feltetelek azonban okozhatjdrk azt, hogy a T6rsaseg
nem tud1a a v6llalkoz6st folytatni.

.

Edekeljuk az egyszerusitett 6ves beszemo16 6tfogo prezentdlds6t, fel6pites6t 6s
tartalmat. beleertve a kiegeszito mell6kletben tett kozz6t6teleket, valamint ert6keuuk azt
ls, hogy az egyszerrisitett 6ves beszdmol6ban teljesirl-e az alapul szolgal6 ugyletek 6s
esem6nyek val6s bemutat6sa.

-

-

Kommunikdljuk az irenyitessal megbizott szem6lyek fel6 egy6b k6rd6sek mellett a
k6nywizsg6lat tervezett hat6k6r6t 6s 0{emez6s6t, a konywizsgetat jelent6s megelhpitesait,
bele6rtve a Tarsas6g dltal alkalmazott bels6 kontrollnak a k6nywizsgirlatunk sorin altalunk
azonositott jelent6s hienyossegait is.
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Rappai AgnedEly'er
TVH-Audit Kft.
7624 P6cs, Baft6k B. u. 2.
Nyilvdntaft4si szAm: 00951
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Kam arai .|@ppywizsg 61 6 a6l r4sa

Rappal Agnesfszfer
Nyilvdntaft^si szdm : 001 635

A_kettds ktinywitelt vezet6 egy6b ,ru.u.".t
egyszerUsitett besz6moLija 6s kijzhasznfisii gi mel l6klete

A szervezeiet nyilvantart6 bfr6seg megnevez6se;

aekiild6 adatai (akinek az iigyf6lkapuian keresztiil a k6retem t ekild6sre
keriit)
El6tag

Viselt n6v:

Csaliidi ngv

r--t

Els6 ut6n6v

Tovabbi ut6nevek

SzUlet€si n6v:

Anyja neve:
Szfilet6si orszag neve:
Szi.llet6si telep0l6s neve:
Szrilet€si ideje:

mzE-m-m

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g f6bb adatainak megjelenit6se
(Elektronikus

k

dttes esetin nAsatt - nem irhat'

,

mez6k)

Neve:

Nyilventarrasiszem:

m_E]d

0

Ny.v.:1.0 A nyomtatviiny paplr alapon n€m kUldhet6 bol

0

0

0

0

0

0

rarsyev:

FT;T;l?l

Ityomtalva: 20'17.05.04

08.1 2.2J

A kett6s_kiinyr,vitelt rrerut6 egy6b;;rv;et
egyszerusrtett beszamokija 6s kiizhalzurisigi mell€klete
-_

A szervezetet nyilv6ntan6 btr6s6g megnevezdse:

PK-242

TArgyev:

Ei44!
Valassza ki, hogy a beszamol6 (6"

kttrh*".n

a. Szervezet

B

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g
{szermaztatott iogi szem6ty)

n

Szervezet nev€:

Szervezet s26khelye:
rr6nyit6szam:

EEEE

TelepUl6s:

Kcizterrilet neve:

ozterrilet jellege:

r-_-l

F'*:__l

nito:

[----l

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve;

Jogi szemely szervezeti e!,ys6g sz6khelye:
rranyitdszam:

!In!

Teleprjl6s:
Kdzteriilet jellegel

i--_l
Bejegyz6 hatarozat sz6ma:
(Jogi szem1ly szeNezeti egys'g eset'ben.

EE.m.WEsm/EFt-1I6t/EE

rogt szenente nyitventb haterczat sz6ma)

szeryezet / Josi szem6ty szervezeti esyses

ad6szema:

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti cav(dd
k6pvisetOliineti n-e-vi

lvidakovi."

EEEEEEffi_E_EE

s,u',o,
--l

K6pvisel6 al6irasa:
K€lte26s:
}/ecs

EEEE-EE-EE

Ny.v.:i.0 A nyomtatv6ny papir atapon nom kijldhetp b€l

Nyomtatva:

201 7,05.04 08.1 2.23

A.ken6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezer
egyszeriisitett beszdmokija 6s kijzha!znIsdgi rnell6klete

pK-242

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Az egyszer(sitett 6ves besz6mol6 m6rleoe
El6z6 ev

El6zd

(Adatok

6v

helyesbitdse

I
|

e zet

lotin tban.

)

Tarovdv
-'

ESZKOzOK (AKTfVAK)

A.

Befektetetteszkozdk
r. rmmatenats

L42 033

t42 278

javak

ll, Tergyi eszkdzdk

'J.42

Ir. detektetelt penzugyi eszkdzok

tr.

FOrg0eszkozcjk

19 202

2r8

15 758

l. K6szletek

ll, Kcivete'6sek

4 70L

ilt-116kp"plr"k
lV. Penzeszkdzilk

c.

14 501

I822

Aktiv idobeti ethadrotasok

ESzKOzOK OsszEsEN

2 7LT
164 403

160 687

FORRASOK (PASSZIVAK)
18
r. In0uto t0ke4egyzett t6ke

|l,

I

okevattozas/eaedm6ny

lll. LekdrOtt tanatek

lsol

I

]3zzt

3 000

3 000

.2 705

9 032

2 705

lV. Ertdkel6si tarlal6k

v.

rargyevr eredmefly ataplevdkenys6gb6l
(Koznasznu tev€kenys6gb6l)

15 190

Vl. Tafgydvi erdem6ny vallalkozAsi tev6kenys6gb6l

E.
F.

Cdltartat6kok

Kdtelezettsdgek
140 30B
l. Harasorolt kcitelezetG6gek

ll. Hossz0 lejararf kdtelezens6gek
lll. Rctvid lejerat{ kdtetezettsegek

G,

Passziv iddbeti elhatarolasok

FoRRASoK OsszEsEN
Ny.v.:t,0 A nyomtaweny paplr atapon nem kiitdhot6 bet

138 156
3 070
4 981
x64 4r3

1 658
160 687
Nyomiawa: 2017.05.04

08:.t 2.23

A kett6s kiinywitelt vezet6 egv6b szervezer
egyszerfi sitett beszdmol6ja 6s kiizhl"szn ris6gi mcl l6klere

PK-242

2016. 6v
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egys€g neve;

Az egyszeriisftett 6ves beszemol6 eredm6nykimutat6sa

A. Osszes bev6tel (1+-2+3+4)

B. Osszes r6fordites

(5r6+7+B+9)

D. TArgydvi eredmdny (C-10)
Ny.v.:1.0 A nyomtatvAny papir alapon nem k0tdhot6 bel

Nyomtatvai

20 17.05.04 08,1 2.23

A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b ,rur*".,
egyszerusttett beszdmokija 6s ktizhalznrisdgi mell6klete
2016. 6v

Konywizsgat6i zerad6k
Az adatok kdnywizsgiiiattal ale vannak tamasztva.
Ny,v,il.0 A nyomtatvany paplr atapon nem kiitdhet6 be,

Nyomtatva: 2017.05.04

08.1 2.23

A kett6s-kiinywitelt vezet6 egydb ,i.r*r.t
egyszerusrtett besz6mol6ja 6s kiizhasznrisigi nrell6klete
PI<-242
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. Katzhaszn( iogaltSs meg6llaplld.srilroz sziiks6ges
mutat6k

(Adalok ezet lotntbrn

)

-...%

Atapadatok

El6z6 ev (1)

B. tves dsszes bev6tel

Targyev (2)

97 72A

117 897

97 724

!L7

82 538

1"17 365

24 90s

42 060

eooot:

c. A szem6tyi jtived"t"r"uo

..!t.tarolott?sIi"iE--

ado-zo,rend-etkez6se szerinti felheszn6lAsarOl -s-zOt6-'
_Lv:rtr. evr uxxvt. torvany alapjan atutalt dsszeg

-

%

D. Kozszorg6rtutasi

b"u6t"i

E. Normatfv t6mogates

atapiaib6t, itretve
i.,Ar.*E!,'.d!1i
!llig,struktur6tis
a Konezros Alapb6t
nyUjtott temogatas
G. Korrig6lt bev6tet [B-(C+D+E+F)]
H. osszes rafordita"

-

1*ruu-

l. Ebb6l szem6lyi jelleg( refordites

Ag7

J. KiizhasznI tev6kenys6g rifordltasai
K. T6rgyevi

eledm6ny-

15 190

-

A,szervezet m!rnk6j6ban kiizremfi kiid6 k6z6rdekg
.L_.
Onk6ntes
rcvekenyscget

v6gz6 szemdlyek szama

tev6kenys6sr6t sz6t6
\1I9z9rg9L!.9Lfsntes
.vvr.
evr L^^,1v t. torvenynek megfelel6en)
Erdtoffes e ebtts^g mutat6i

MutatO teljesiGse

lgen
Lctv. 32,

Sj

(4) a) [(8L+82y2 > 1,000,000, _ Ft]

Ectv. 32.

I

(4) b) [K1+K2>=O]

Ec(v. 32. 9 (4) c) [(1+t2-A1-Az)/(H1+H2)>=0,2s]

%
Ectv. s2. 9 (5) a)

m u

!

tr

tat6i

Mutat6 teljesit4se

n

tr

Ectv. 32. 9 (5) b) [(JJ+J2)/(H1+H2)>=O,5J

T

E

Ectv. 32. 9 (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 f6]

n

=
tx

[(c1ic2)/(G7+c2) >=0,a2]

%

Ny-v.:1.0 A nyomtarv6ny papir atapon nem kijldhet6.bel

-

T
T

m

E

%

Tarsadal m i 6mog atotts'g

Nem

Nyomtatva: 2017.05.04

08,1 2.24

P6csi Horvdt Szinh6z
Nonprofit Kft.

KrEGEszir6
A 2016.

_

uellErler

Evr eeszAriloLoHoz

P6cs, 2017.iprilis 27.
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H=

cegszer0 at6irds

t

A v6llalkozds bemutat6sa

l.

Attatinos R6sz:

A T6rsas5g neve: p6csl Horv6t Szinhdz Nonprofit Kft
Sz6khelye: P6cs, Anna u. 17. 7621

Alapit6 okirat kelte: 201S. 04.01
Ad6sz6m : 251 841 SA-2-02

A v6llalkoz6s telephelyei: 7621 p6cs, Szent M6r u .l 1.
7621, P6cs, Kdptalan u.4.
7621 P6cs, M6ria u 18.
7625 P6cs, Tettye t6r
A T6rsasdg 5ltal gyakorolt f6 tev6kenys6ge: El6ad6
mUv6szet
C6g k6pviset6je:
Vid6kovics Szl6ven 7625 p6cs, Kiss J6nos u.
19.
C6gjegyz6s m6dja: On5il6

Tulajdonosi szerkezet:
P6cs Megye Jogti Vdros Onkormdnyzat

100o/o

M6rlegkdszit6s id1pontja: 2016. m6rcius 28.

A szimviteli politika f6 vonisai

A

tarsasag konyvvezet6se

a

kett6s kcinywiter rendszer6ben var6sur meg.

A c6g
egyszer0sitett 6ves beszdmor6t k6szit, tekintetter, arra,
hogy a sz6mviteri torveny 7g_6ban
foglalt felt6teleknek megfelet.
A m6rleg 6s eredm6ny-kimutat6s a kdtelez6 tagoldson
t0l nem r6szletezett.
Az uzemi uzreti tev5kenys6g eredm6ny6t 6sszk6rts6g
erjdrAssar :iilapitjuk meg.
A m6rleg, eredm6ny-kimutatds, varamint a kieg6szit6 meil6kret
egymdssar osszhangban
van.
Alkalmazott 6rt6kel6si eljdr6sok:

Az immateriSlis javak 6s targyi eszk6z6k beszez6si illetve el66llit6si
kotts6gen 6rt6k
cscikkentve szerepelnek a m6rlegben. A t6rgyi
eszkozclk csoportositds6n6l f6 szempont
volt, hogy az eszk6z6k miryen szerepet tdrtenek be a
t6rsas5g
m(k6d6s6ben. Az

amortizaci6s politika szerint az 6rtekcsokken6st
a brutt6 ertek alapjdn linedris kulcsokkal
szdmitjuk ki' Az 100EFt egyedi beszerzesi
ert6k alatti t6rgyi eszkoz6k beszerz6si koltseg6t
a tarsasag haszndlatba v6telkor egy osszegben
6rtekcs6kken6si leir6sk6nt elszamolta. A
v6sdrolt k6szretekror 6v kozben mennyis6gi es
ertekberi nyirvdntartdst nem vezetunk,
december 31-i fordul6nappal tenyleges leltarfelv6tel
alapjAn az utols6 beszerz6si 6rt6ken
6rt6kelve vesszUk 6llom6nyba.
Az alapit6s 6tszervez6s kdltsegeit a v6llalkozds
nem aktiv6lja.
p6nzeszkozok
A
kozott az ersz6mordsi bet6tsz6mra

z6ro osszege, z6ro aromanva

bankkivonattal egyezo, a plnztAr p6nzk6szlete penztdrjelent6ssel
a
egyezo.
A rovid lej6ratf koterezetts6gek erteker6se konyv szerinti
ert6ken t6rt6nik.
A szokSsos merteket megharadonak szimszertisitve
az 100eFt-ot megharad6

a

birs6gokat,
k6sedelmi kamatokat, kotb6reket, az '100eFt-ot
megharad6 k6resem6nyekker kapcsoratos
bev6teleket 6s r:lforditiisokat tekintiLlk.
Jelent6s osszeg( hib6nak az elozo 6vek m6rleg
fo6sszeg6t 1%-kal m6dosit6 vettozasokat
tekintjUk.

L6nyeges hat6srinak tekintjuk

a saj6t toke 20%-os vaftozasat eroid'zo v6rtozdsokat,

valamint amelyek a saj6t toke osszeg6t a jegyzett
t6ke ala viszik.
Ert6kveszt6s kepz6se a vevok, ad6sok egyedi
min6sit6se arapj6n tortenik, a tartozas
osszes k6rtirm6nyeinek figyerembe v6ter6ver. Kiv6tert
k6peznek a fizet6si hatirridot egy

6vvel meghalado, vev6nk6nt, ad6sonk6nti egyuttesen
15 eFt aratti

krsosszeoii

kovetel6sek, melyekre csoportosan is kepezheto
6rt6kvesztes.

A beszdmol6 nem tartalmaz olyan adatokat, amelyeket ne
lehetne

osszehason lita n i a
bazisidoszak adataival, mert a b5zis idoszaki
t6telek a szamviteli t6rv6ny vdltoz6sa mran a
m6rlegben 6s az eredm6ny-kimutatdsban 6tsoror6sra
kertirtek.

A szdmviteli politika az erozo 6vhez k6pest annyiban
vartozott, hogy kieg6szurt a kiv6teres
nagys6gti, vagy elclfordul5s0 bev6telek, koltsegek
6s r6forditasok definici6jdval: kiv6teles
nagys69ri vagy erofordurdsri az a bev6ter, kortseg
es r6fordit6s, mery a fermeriir6s
idopontjAt meger6z6 6v osszes bev6ter6nek,
kortseg5nek es r6fordit6s6 nak 10 %_at

meg haladja.

ll.

A vagyoni p6nzi.igyi helyzet 6s jiivedelmezds6g alakut6sa
a.) T6rgyi eszkozok arAnya..

2015.6vben:
T6rgyi eszkoz6U Osszes eszkoz

: 142033t164403=g6.39%

20'16. 6vben:

Tergyi eszkozdk/ Osszes eszkdz

:

142218t160687=B8,S1yo

b.) Forg6eszkozok a6nyai

2015.6vben:
Forg6eszkdzok 6rt6ke/ osszes eszk.z 6rt6ke: 192021164403=11
2016. 6vben:
Forg6eszkdzdk 6rt6ke/ Osszes eszkdz 6rt6ke :

1

57 Sg | 1

.680/o

606g7 =9,g

c.) T6ke ell6totts6g:

2015 6vben:
Saj6t t6ke/Osszes forrds: 1 81 90/1 64403= 1 1,06%
2016 6vben:
Saj6t t6ke/Osszes forrds :

1

g7 21 | 1 60687
=

1

2.OO%

d.) Forr6sok ar6nya..
2015. evben:
Kotelezettsegek/ Osszes forris:

1

41226/1 64403=gS,90%

2016. 6vben:
Kotelezetts6gek/ Osszes forr6s : 1 40308 | 1 606g7
=g7,32o/o
e.) Arbev6tel a16nyos j6vedelmez6s6g:

2015.6vben
Osszes drbev6tel/Ad6z6s el6tti eredm6ny: 21707
115190=142,90%
2016.6vben
Osszes 6rbev6tel/Ad6z6s eldft i e red m6ny:

1

g694| 832=38 1 3,90o/o

1

o/o

f.) Eszkriza16nyos jcivedelmez6s69:
2015.6vben
Ad6z6s el6fti eredm6ny/Osszes eszkoz 6rt5k:
2016.6vben

1 5190t 164403=9,24o/o

Ad6z6s el6fti eredm6ny/Osszes eszkoz 6rt6k: S32t
1606g7 =0,33%
g.) Ad6z6s et6tti eredm6ny saj6t t6ke arAnya..

2015.6vben
Ad6z6s el6tti eredm6ny/ Saj6t t6ke: 15190/18190=83.51
%
2016.6vben
Ad6z6s el6tti eredm6ny/ Sajdt t6ke: b32118721=3,00o/o
h.) Elad6sodotts6gi mutat6:

20'15.6vben:
Kotelezetts6gek /Saj6t t6ke= 1 412261 1 81 90=77 6.3go/o
2016. 6vben:
Koielezettsegek iSaj6t t6ke=140308/1 60687
=87

.31o/o

i.) Likvidit6si mutat6:

2015.6vben:
Forg6eszk0zoURovid lej6 rat0 k6te lezetts6ge k= 1 9202t
307 0=625.47 %
20'16. 6vben:
Forg6eszk<izduR6vid rejd ratri koterezetts6ge k= 1
57 sgt21 s 1 =7 32,sg%o

A v6llalkoz6s t6rgy6vi ellendrz6sei:
A v6llalkoz6snak a t6rgy6vben Afa2o16 6v sor6n vort.
A Hat6s6g meg6ilapitdst nem teft.

Kcinywizsg6l6 ad6tan6csad6 szem6lye:
TW-Audit Kft7624 p6cs, Bart6k B u 2. r6sz6r6r, Rappai
Agnes Eszter (MKVK 001635)

Kiinywitet i szot g5ltatist v6gzdk:
A vdllalkozds kdnywiteri szorg6rtat6s6t r6th Eszter v6gzi, pM
regisztr. sz6ma: 1 19097

lll.

A m6rteghez kapcsolodo kieg6szit6sek

Az immateriSlis javak 6s a t6rgyi eszk<izcik brutt6
6rt6k6nek, valamint
6rt6kcscikken6si leirdsinak alaku16sa:
Meg nevez6s

Brutt6 6rt6k (eFt)
Nyit6

Vagyoni ert.
Jqgok
lngatlanok
Miiszaki g6p,
berendez6s
Egyeb
berendez6s
lrodai
berendez6sek

N6veke
d6s

Csokk
en6s

Z616

Nyit6

Ert6Tcsdkken6s (eFt)
Novek Cs6kk
Laro
ed6s

enes

178043
6848

4505

178043
IIJCJ

42930
266

3235
ZJY

46165
1505

9462

1042

10504

9072

940

10012

194353

5547

199900

52268

5414

57682

I

Az elsz6molt 6rt6kcscjkken6si leir6s <isszege 2016
6vben
Megnevez6s

Tervszerinti 6cs.
Kis ertekfi te. ecs.

lV.

Tiii6koztat6 R6sz:
L6tsz6madatok
Meg nevez6s

2016

VSltoz5s

Letszdm fci6ll6s0 (fo)

B6rkifizet6s (eFt)

StemAM Fr-k-iDGFq

11

ndveked6s

18.076

noveked6s

'1

.35

1

ndveked6s

861 6s szem6lyi jellegii kimutatis 2016.
Megnevez6s
Munkavdllalok nerkOttsege

(eFt)
13.276

gyvezeto berkoltsege
Megbiz6sok dija
KU

lfold i

mag6

nszemelye k

m

-- d

egEzasi

EKHO-san adOzO m-gf izasi Cil

r1

a.

13.716

R6szesed6s m6s villalkoz6sban:
A vdllalkoz6snak nincs r6szesed6se m6s v6llalkoz5sban.

ld6beli elhat6rol6sok:

Aktiv id6beli elhat6rol6sok k6z6tt biztosit6s, valamint t6mogatds
osszege 2711 eFt
osszegben.

Passzlv id6beri elhatdrordsk6nt 165g eFt Ft kerult
kimutat6sra,

a

lehivott temogatas

dsszege kerUlt elhat6rol6sra.

Az eredm6ny_kim utat6s kieg6szit6se
Bev6telek alakulisa

Az 6rt6kesit6s nett6

6rbev6tere 2016. 6vben 18.694

eFt vort. Egy6b

beveterk6nt

99.191eFt-ot rearizart, ebb6r 99.',|g9 eFt mukod6si
t6mogat6sb6r sz6rmazott.

Ad6alap, ad6 6s m6rlegszerinti eredm6ny

T6rsas6gi ad6alapol nOveto tetetek

fen

Egyebek:
A vdllalkozdsnak 2016. december 31-6n ',|3g.157 eFt hossz0rejdrat0
kdterezetts6ge van,
az Onkormanyzatt6l vagyonkezel6srs r."pott u"glont6rgyak
ellentetelez6sekent kerult
kimutatdsra.

A

besz6mol6si id6szakban c6ltartal6k k6pz6sre nem
keriilt sor,
vesz6lyes hullad6k nem keletkezett.

Az Ugryezetl r6sz6re 2016. 6vben nem
Pecs,2017.5pritis 27.
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gazd6lkod6s sor6n,

P6csi HorvSt szfnhSz Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gii
T6rsasSg
(NyilvdntartSsi sz6m: 02-09-081504, Ad6sz6m: 25184158 -2-02)

2016. JanuSr 01. - 2016. december 31.
iddszakra vonatkoz6
AltalSnos Uzleti 6vet zd16

Egyszer(sitett 6ves beszd mol6

KCszult: 2017. iiprilis 28. (11:26;46)
a bii6s6el c69-;u6r6sr6l 6s a^v6selsz6rnotisror
l*t:,sjylli1"J:69191,
enermeben az eredeu p€td6ny me96z6st tdeje: 2027. 6or is 28.

sz6t6 ?006. evi v. torveny 18. 5 (6) bekezd6se

ugglilot-ri-12-tsazsdgugyi Minrszterium
Iszolgilata
(IM csz) onrine besz6mot6

ciglnformdci6s ds az Erektronikus cagelJ6rasban K6zrem0ktid6
kdszltd progmmjiivat, a uet<iita-3-attJ megBdott adatok atapjin kertitt

er06rir6sra. Az rM csz a kozzetett adarok

nem vdllal.

meriurii"ioiEJia
1 / 6 otdal

'.iilr?'s;'ti';d,,t, :"'ii*iir;gi.i'ri;r;il;ilg*

Kiizz6tev6 c69 adatalt
P6csi Horvrt Szinh6z Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gt TArsas6g
NyilvantuftAsi szAm:02-09-081504
Ad6sz6m: 25784158-2-02
Szekhely: Magyarctszdg, 7621 Pdcs Anna utca 17.
Elsd letesit6 okirat kelte: 2015. ilprilis 01.

KSH szAm

; 25184158-9001-572'02

A vonatkoz6 id6szakt 2016, januiir 01. - 2016. december 31,

sz'mvitel6l

A beadvAny a

Beny(tjt's oka: Altaldnos ilzleti 6vet

sz6l6 2000. evi C. tdrviny alapjen ker,lt Assze4llit'se,

zd16

Beszemob tipusa: Egyszertlsitett 6ves besz;mo16

Kdnywezetds m6dja; kettds konyvvitelt vezet6
A ceg kiinyvvizsg4latra kotelezett-e: Igen
El6z6 llzleti 4v adatali Az Sztv. szerinti osszehasonlithat6siig biztositott.
Lez1ft izle evGk) m6dosit6sa: Nem
Beadviiny r€szei

r
I
:

mefleg [Sztv, szerinti, "A" vdltozat; szdvege: magyar)
eredm€nykimutatiis (osszkolts69 eljitrdssal; szovege: magyar)
klegdszitd mell6klet (szdvege: magyar)
Hiiinvz6 csatolmiiny

I

ad6zott ered mdny felhasznililsiira vonatkoz6 hatdrozat ( hatdrozat szemat 7/2Of7

|

szovege

i

rnagya r)

Hiilny26 csatolminy
Kbhyvel6

T6th Eszter
Lakcim: Magya.orczdg, 7624 P€cs Angster J utca 19.
Regisztrecids szema

:

119097

TvH-AUDIT Kiinyvvizsg616 Ad6tanScsbd6 6s Kiinyvel6
Korl6tolt Felel6ss6g0 TSrsasig
Nyi lv' nt, szem | 02-09-062838
Adisz4n : 1101498o-z-A2
Szakhely: MagyarotszAg, 7624 PAcs Bart6k B6la utca 2.

Hianyz6 6rt€k (kdnywizsg6lat elv69z6s66rt felel6s
szem6ly neve)
Lakcim: flienyz6 6ttdk
Reg lsztrS

ci6s sz6fi a : 001635

Nyilvinoss6gra hozatallal kapcsolatos egy6b informici6k

Sekiild5
TOth Eszter
Lakcim: Magyarorszdg, 7 624 PEcs Angster J utca 19,
Ad6azonoslt6: 8392104439
Bekdldd szemely kdpviseleti min6s6ge:
Hidnyz6 6n6k

A szimvitel16l sz6l6 2OOO, 6vi C.

A villalkoz6. illetve az anyavSllalat szdkhe,y6n minden
drdekelt r€sz6re biztositrsra kerillt, tov;bb; lehet6vd lett
t6ve, hogy a116l minden 6rdekelt teljes vagy r6szleges

misolatot k6szith€issen.
A ceg saJet dbntese alapjAn az internetes honlapj'n vagy
mes egydb mddon is kozzetett besz6mo16 eler4si helye:
internetes honlapi6n leszi kozze

tiirv6nyben meghatirozott nagysiigot jelz6 mutat66rt6k

targyevt argyevet
0zleti rnegel6z6 r.izleti
6vben
6vben
I

Uzleli 6vben dtlagosan foglalkoztatottak szdma

11

Tiirgydvet kdt 6vvel
megel6z6 ilzletl 6vben
10

10

K6szillt: 2017. 6prilis 29. (11:26:46)
A c€gnyilvdnossiigrol, a blr6s6gi c€9elj;r6s161 6s a v6gelsziimolds16l s2616 2006, 6vi V, t6rvdny 18.
drtelmdben az eredeti peldiiny meg6rz6si ideje: 2027. dtprilis 28.

!

(6) bekezd6se

A beszdm016 az lgazsiigiigyi Minisztdrium C6giniormdci6s 6s az Elektronikus Cdgelj6riisban Kdzrem[jkdd6
Szolgdlata (IM Csz) online besziimol6 kdszit6 programjdval, a bek0ld6 6ltal megadott adatok atapjan keriilt
e166llitiisra. Az IM csz a kdzz€tett adatok megbizhat6s6g66rt, va16siigtartalmeert, jogszeriisdg66rt felel6ss6get
nem v6llal.

2 I 6 oldal

Al5ir6sra iinfl t6an joqo6utt:
Elfogadis iddpontja:2'l7. iiprilis

-%

28.

A bes"dmol6 a vonatkoz6 jogszabdlvi rendelkezdseknek
megfelel6en keriilt osszedllit6sra,
gazdalkodo m0kdddsd16l' vasYonl'
D6ll0s.yr-fl J6-vedelmi t'iryi",-".0r',n"9l"naro.es var6s tovdbbit a beszdmol6 a
vaevona16r, annak dsszet.terd16r (eszkdz;ir,6l
dsszekdpet ad a gazddrkod6
e;io;a;r;ri,;?;;;;;';'"1;1.,".o,
eredmenye16r.

"r,uu"^"nrrdse

Vldikovics Szl6ven
Lakcim: Magyarorczeq, 7625 p6cs Kiss lanos
utca 19,
Addazonosit6 : 8405360298

Kdszillt: 2017. iipriljs 29. (11:26:46)

A cegnvllvdnossdg16l, a blros6gl ces;lJdr6s16l
ds

a-

vegelszilmoliisr6t
dvi v. titrveny 18. g (o) bekezddse
- sz6l6
---- 2006,

enermeben az eredetl peldiiny meg6.z6st ideje: 2027:dortits

t;.

A besziimol6 az Igazsdgilqvl Minisztdrium c6glnform6cids
ds az Elektronikus c6geljiir6sban K6zremijk6dd
szot'itata (IM csz) onrine beszdmo16 kdszrt6-programirivafa
oJlio?-iiii ."guoo,, uoatok arapjiin keriilt
Az rM csz a kdzz€tett adatok megoi.i"lii*gJ6k,

;;;;J;;;;i,n*'-t,

::u;,,lY,i:i.
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ioeszerris6eddrt rererdsseqet

A cig.elnevezese: p6cs Horvdt Szinit;z Nonprof/L Korl;toit Fetet6ss€gij
T;rsasig
Nyilva nta rGsi szinje : 02-09 -0 I I 504
Adcsza m a : 2 5 1 84 1 SB- 2,02
2016, lanuiir 01. _ 2016. december 31. d6szaxra vona[Kozo
A ta;nos rlzleti 6vet z;16 Egyszerijsitett eves beszafir016
MERLEGE, Sztv. szer ftt ,,A,' vijltoznrcal
Sonsram

0cr
0

c2.

c

03.

El6z6

T6klsor elnevez&e

vonas(oz6
m6dosibisok * x

A. Beiektete[t eszkozcik
I. Immateridlis javak

142 033

c04,

IL Tirgyi eszkozok

105.

lll. Befekreteft penzu
B. Forg6eszkozok

142 033

c0 7.

T;ryyevi nctrGJk

0
9

yiillroi6l

a

19 202

. Keszletek
lr. Kovetetesek
II l, Ert6kpap)rrok
lV. Penzeszk6ziik

008.
009.

010.
011
012.

4

toke

aLl.

1i

oe

IV. Eredm6nnyta rtalek
V. Lekotott tartaldk

020.

VL Ertdkel6si tartalek

a2r

VIL Adozott eredm6ny
E. C6ltartalekok

23.
0 2!,.

F. Kote ezetts6gek

nin izeGLilor,i

c. PEsszi

.

3168

2 7 -r
160 637

3 000

rddbetr

C

0

la

141 226
0

I

3 070
4 987
164 403

etnaLZ.ota!oi-

at: Az Sztv, szeflnt,

'v(ek)

0

0

0

Forrisok (passzivdk) ossiEsm

Lezart t)zleti

c

15

€

028.

9 822

2 745

L Hdirasorolt]'otelezettseqek

426.

0

14 501

-2 745

ll. HosszLl leJ;ralu kOtetezeftseSek
Ill. Rov d arata kotelezetis6gek

025.

5 916

rB r90

018.

0

7\a

0

I. T6ketartat6k

422.

tat

164 403

Forrasok ( passzi!akl

l. legyzett t6ke
ll. J-9)rerr. oe -reg

15

0

C. ALtiv idobelL elhatar;lasok
Eszt,ozol (aktivaL) osszase;

014.

027

t::2,:t

Eszkozok (al,tivak

l0 6.

",

iideti 6v adatai L€zift ijzleti 6v(ek)re

Panznenr: ftNf

Pinzeqfs4q;

1 'i58

150 687

fi'dositesa: Nenl

K6szL:lt: 2017. 5prtl:s 28. (11j26:46)
A cegnyilvijnossdg16l, a bi16sdgi cdger.J;rais16r 6s a v6ge szdmords16r
s26l6 2ooG. dvi v. torveny 18. g (6) bekezd6se
ertelnrdben az eredeti pdlddny meg6rzdsi idejer 2027. 6pntis 2B,

A beszim016 az Iaazsioilavi M niszterium cdginrormici6s ds az Etektron kus
cegelj;riisban Kozren.rijko!o
szo,galata (lM csll ontine'oeszdmo16 k€szit6"pro9rac.tji"ui, u oJ,iroo 6ltat megadott
adatok alapjjn kerut,:
eloa.. ris'a. A,: ilvl Cs./ a \orletetl doaLol rregbizFaris.igrert, J; o,dSL:rro ^ jc,r
ogs.,er :,egde ..1(to-.c.

r.r,.nemvallal.
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;ift":lii ::'::; ::i';!37 trtl';X*
2

f,
Aooszama :

S 1 84 1 Sg-

NonproFit Korrittort Ferer6ss6eii riirsasiis

Penznem: Ht)F
Panzegyseg: ezer

2_O2

'ouil;''"T'l-?^t:''01

6

decem ber
-3

f

id6sza

kra vonatkoz6

._J;;,,T^[',:l;",];:"i:::::fi :".15,.j;:i:::.,.."",H5

".

cruzu,uzteEt ev adatai: Az
I ezart uzteti

szlv, szerintt
ev(ek) m'dositasa: Ncm

A beszdmor6 az Igazsdgiigyi Miniszt6rium-ceginformiici6s
5zorgarata (rM csz) onrine beszdm016 k.szitd programjiivar,6s az ErekLronikus cegerjdrdsban KdzremLikridci
Az rM csz a kdzz6tert adarok ,n"eui.6uii"ieiih,u u"tuio-o-iriii'."gudorf adatok arapjdn kerrirt

;;L"J;e";ii""i.""n,

;:TtlEiii'
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)osszeriises6ert rerer6ss6qet

Hibiik,6s

.
.

A(z) kieg6szit6 me[dktet csatolmitnyt
oz firtapon jetdlte, de nem tdtrdtre fert
A(z) kiegeszitd meldklet csatotmdny felt6lt6se
k6telez6!
A(z) ad6zott €redmdny felhaszndliisit.a vonatkozd
hatiirozat

'
csatorm6nyt az urrapoo jer6rre, de
tdrt6tte ferl
' A(z) ad6zott eredm6ny ferhasznSriisira vonatkoz6 hat6rozat csatormiiny fertdrt6se korerezcil 'em
' A kdnywizsg6latra kiitelezett nvilatkozat alapjdn a fuggeflen kdnyvvizsgdtoi tetenr6s cssLolm;iny feltdttese kriier.rz.:
' A(z) beadviinyt megkiild6 szemely kipviseleti min6sege mez6 kittiltdse kdterez6l
' A(z) kdnywizsgiirat ervfuzesddrt ferelds szemdry mez6 kitort6se kdterez6l
' A(z) "A vdllalkoz6' illetve az anvavdlialat szdkhelydn minden drdekelt rdszere biztositdsra ke,i)lt, toviibbd lehetov,r jc,
tdve' hogy

a116l minden

6rdekelt telies vagy rdszleges mdsolatot k6szithessen,'
rne?6 bepipjliisa kdtelez6l

Keszillti 2017. iipritis 28. (11;26i46)

ffi:';Ji'#:T:"€;:t;,15:;i%:"r'#E:i'J:li'11;i::fiirloritsr6r

s26,6

2006.6vi v. tdrv6nv 18. s (6) bekezd6se

A beszimor6 az rgazsSgIgvi Miniszt€rium_ceginformicr6s
ds az Erektronikus cdgerjdrdsban K6zremiikdd6
sz_orgatata (lM csz) ontine besziim016
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P6csi Horv6t Szinh6z Nonprofit Kft.
7621P6cs, Anna u.17.

2016. 6vi

Krizhasznf sdgi jelent6se

tlt

P6cs,2017.5prilis 28.
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Ugyvezet6

Kcizhaszn f s6gi jelent6se
a 2016-os esztend6r5l
1. KcizhasznI szervezet azonosit6 adatai:
n6v: P6csi Horvait Szinhdz Nonprofit Kft.
adosz6ma: 251 841 58-2-02
sz6khely: 7621 Pecs, Anna u.17.
telephelyei: 7621 pecs, Szent M6r u.1
7621 p6cs, Kdptalan u.4.
7621 P6cs, Tettye ter, Szathm6ry pUspok palot6j6nak romja
7621 ,p6cs, M6ria u.18.
cegjegyzeksz6m: cg. 02-09-081 504
el6ad6-m(v6szeti nyilvdntartdsi sz6m: ESZ|131
kepvise16 neve: Vid6kovics Szl6ven ugyvezeto igazgat6
.1

2.Tdrgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kcizhasznI
tev6kenys6gek
bemutat6sa:
A t6rsas5g f6tev6kenys69e: eload6_m(v6szet.

A t6rsas6g feladata a megsz(nt p6csi Horvdt szinh6z

int6zm6ny feradatainak
marad6ktalan ell5t6sa, toviibbd a humanista tartalmri
klasszikus miiv;k s;;;;;rtere,
masyg.r es horv6t nyervLi szinh6zi er6ad6sok r6trehoz6sa
r<iseoosegi, fdreg-;orvat
szerz5k m(veinek bemutat6sa a sz6kheryen, kurfordon
u. r"gyrroi.ragi to;atok
lakta telepul6seken.
"
A hazai horvitok 6s m5s nemzetis6gLiek.m(v6szi, szinhazi, kurtur6ris
ig6nyeinek
t9glgl9l6. rendezv6nyek szervez6se. Artardnos es koz6piskora
i szinhazi strid iu mok

mr.ikodtet6se.
Kulfoldi es
ragyal vendeg szinhazakarfogad, koprodukci6ban eroad6sokat hoz r6tre
magyarorsz6gi es kUlfoldi szinh6zakkal.
A ,,csopo(t) Horda" magyar-horv6t mfiv6szeti t6rsasag szinhlzzal
kapcsolaros

-

tev6kenys6g6nek rebonyorit6sa, csopo(t)-Horda Gareri(i)a
k6pz6mfi v6szeti ki6llitdsok rendez6se.

mrrikodtetese,

horv6t nyervti konyvbemutat6k, irodarmi er6ad6sok rendezese.
Szinh6z ernevez6s[i fesztiv6r rendezv6nyeinek szervezese,

Y"sJ9r.-.
A
P6csi Nyiiri

lebonyolitSsa 6s alkalmank6nti t6joldsa.

A

Pecsi Horviit szinhdz Nonprofit Kft. kozhasznu tev6kenys6gkent
az arapito
okirat6ban
megjerort arkoto es erbad6-mrriveszeti teGtenyseget forytatott.

L6togatotts6gi mutat6k:

Horv6t nyelvr_i eloaddrsok
Nydri szinhdzi eloaddsok
201 6.evi osszes eload6i

11 218

A_szinh6z a nonprofit Kft 2016. 6vben 57 eload6st tartott. A horviit
eload6sok szama
39" volt, ebb6l 13 gyerekeroadas, '10 kurfordi vendegszerepres, ,1
eroad6s anyaorszagi
sz,i.nh.az

vendegszerepl6se.p6csett. A p6csi Nyaii szinhazi fesztiv6l ideje alatt

eload6st tartott ebben az 6vben.
s.zekhelyen kivuli t5jeroadrisok heryszinei: Fers6szentm6rton, Lakocsa,
Tuzra,
virovitica, B6csalmis,szentborb5s, Hercegsz6nt6, otok, Jarmia, Babina
Greda,
T6tszerdahely, Szal6nta, Moh6cs, K6phAia, Kug (Ausztria), Csikeria,
Eszek,
Zupanja, Zalaegerszeg, Mosonmagyar6v6r, Mu-rikeresztrir, Baja,
Sisat<,SzOteO,
Katym6r, Tuzla, P6csudvard, Versend, Dr6vaszt6ra.

1B

A P6csi Horv6t szinhdz

2016-ban 5 rij bemutatot, es 10 kor6bbi eloadast tartott
mtisoron. A szinhdzi eload6sainkat 11 2igt6 n6z6 ldthana.

A P6csi Horvit Szinh6z rii bemutat6i 2016_ban:
A 2016. 6vi szakmai, mriv6szeti terv kiarakitds6ndr nagy hangsriryt forditottunk
a
repert961 lehets6ges bovit6s6re, 6s szlnesit6s6re, varamint Jz
er6ad6sszam
noveles6re, amely a j6tsz6hely ideiglenes hi5nya miatt is fontos szerepet
6s
rendkivUli odafigyel6st, szervez6si feladatokat ellitott elenk.
1. Margit Kaffka: BOJE I coDlNE (szinek 6s 6vek)
Rendez6: Jasmin Novljakovi6
Premier el6ad6s: 2016. dprilis 01.

-

dr6ma balett betltekkel

A Pecsi Horv5t szinh6z Nonprofrt Kft. tortenelme sor6n nem eloszor 6llit szinpadra
magyar irodalmi mLivet horvat nyerven. A 20. szazad magyar irodarmiinak 'egyik
legnagyobb ir6noj6nek mr-iv6t kort6rs horv6t irodalm arok, szinhazi szakemberek
dlmodtiik szinpadra. Ez a mi- Kaffka Margit r6vid, dmde t"rn.Jtuny
irOi
munk6ss6g6nak gyumorcse a szinek 6s 6vek JirU regenye. Magda
szerepeben

Vlasta Ramljak, a horvat szinj6tszds eritjehez tar1oz6, tapisztart,
irofi, mrrlviszno
l6that6, aki egyedis6g6vel, egyenis6gevel hatesoss6 teszi a darabot.
Az eldad6s
l6tvdnyvil6ga 6ri6si v6sznakon jerenik meg videotechnika segits6gevet
tuxroive a
foh6s visszaem16kez6seit, eret6nek fontolabb piilanatait. Gyerm6kkoranak,
n6v6
viil5siinak boldog es komor momentumait a p6csi Barett tdncmriv6szei
etevenitit
meg 6ridsi hat6st kiv6ltva j6t6kukkal. Az el6ad6s megval6sit6s6n sz6mos
mtiv6sz,
alkot6 dolgozott akiknek nevet 6rdemes megjegyezni: a regeny
adapt6cioja: Josip
Gveni6 3 zen6t v6logatta: Vincze Balezs, jelmeztervezo: Tresz 'Zsuzsa,
gl?lil6r, Damir Chytit, dlsztettervezo: Ztatko Kauzlari6 Atad, kor"ogofr., Vin"r"

E'atazs
Rendezo: Jasmin Novljakovi6
YlgCal Kaffka Margit: Vtasta Ramtjak
A P6csi Balett T6ncmUv6szei:

Nagy f risz, Hoffman Yirag 2o6, Kerekes soma Ldrinc, Mornir
Zsort, Tubory
SzilSrd
2. Ken Kesey-Dare wassermann: sZALL A KAKUKK
FESZKERE _ t6ncszinhaz
Rendezo: Vid6kovics Szl6ven
Koreogr6fus: Vincze Bal6zs

Premier eload6s: 2016. jrilius 01.

Produkci6nk ten, Kesey m6r kurtikus arapmfive vdrt reg6ny6nek
tencszinpadi
adapticioja. Egyr6szt a tort6net heryszin6ur szorg5r6 etmeglogyinteret
et"iJt, ,,nt

re9]ita9J ismerjtik meg, m6sr6szt egy meryebb jereitesser
sz6mblsurunk, J,r.luturar
mtlkodesenek mechanizmusd var. Azzar a vegteren gonoszs6ggar, "
cinizmussar,
amiver a mindenkori hatarom az embereket manipuriiija, riszotiZttatoitJ
ieszi. R
tortenetben az elmegy6gyint6zet Fon6nije, Ratched nbver a hatarJm
,"gt".i"ritoi",
3ki .i9g! eredmenyesen :r9r'.t1." .9" ai eftata megszabott feretetne-"osztalyanat
-_
6poltjait. A gepezet mfikodtet6sehez kegyeflen 6[ol6k es
rn,n,
,,gy6gym6dok;
pelddul az elektrosokk - segits6g6t veiii igenybe, de
iegerosebb eszkoze: a
szem6lyis6ge. A kurdnbozo egy6nisegrl, h6tteri, k6nyszerrlse!bor
vagy ont entesen
az Intezetben er6 6portak egyar6nt engedermeskednek neki. Azok sem
menekurnek
el, akik megtehetnek! Vajon miert? Nem erti ezt McMurphy, a tegyenc
;e; afit
kivizsg6l6sra az Int6zetbe szdllitanak. 6 eleinte csak bunteieie
meglsz6sera lJtszrt<,
de megismerve, St6rezve tdrsai heryzetet, sorsat, a hangadojukka ,7arir..
r,rr"gp'r;narj,
felr6zni 6ket a m6rheteflen ap6tieb6r. Er6r kisebb-nagyobb sikereket,
de amikor
fizik6lisan is r6t6mad Ratched n6v6rre, erbukik. Tarsai kozur
egyedur u iutue,. inoian
Bromden,. av^agy serteperte Fonok 6rti meg aki megvar6sila
vctvturprry tervet:
'laiadnt
megszokik. sugallva, hogy - meg ha lldozattal is
6rdemes
lar
az
embertelens6g ellen, vissza lehet nyerni az emberi m6lt6idgot.
Eload6sunk a tort6net ma is erv6nyes uzenet6t kivrinja kozvetiteni
a t6nc, a mozdurat

univerz6lis nyelv6n.

3. Woody Alten: JATSZD UIRA, SnUt _ romantikus vigjatek
Rendez6: Szurdi Mikt6s
Premier eload6s: 2016. jrilius 2g.

woody Allen saj6tos humoni szindarabja Szurdi Mikl6s rendez6s6ben, p6csi
Nemzeti szinhdz 6s a p6csi Nyari dzinhdz k6zos produkci6j6ban. a

A darab
6sbemutat6jdt 1969-ben tartottdk New yorkban, majd 197i-ben
film'is k6szuit betote
a szinhAzi eload6s szerepl6ivel.
A foszereplo Allan Ferix (Lipics Zsort), a woody Ailen firmjeibor jor ismert
eseilen,
kiss6 neurotikus ertermisegi, fisqf", irinet< maian6rete teijes
e"tourlp"
negyvenes evek legferfiasabb holrywoodi sztrirja, Humphrey
"
Bog"ioo.
afi.. Az iltnta irzett
rajong6s kezdi urarni h6sunk eg6sz eret6t, min'den tett6t
hrriro,.r n,',ut, u"pn 6
mit lenne ebben a heryzetben. Fantdzidr6sai sor6n Bogart ^i
tan5csokkar ratja"er nian_t
f6k6nt a nokkel kapcsoratban, 6m a randevrik sorra kudarcot
va|anak ei kozereg a
teljes. katasztr6fa. V6gur kiderur, a regjobb amit Ailan
tehet, hogy saj6t szrv6re hailgat,
9s alogy az ilyenkor lenni szokoii, riij6n, hogy a v6gyoit' no vegig oit uo,, u
kdzel6ben.
4.

G6tai Zolt6n: MARTCA - n1pszinm1
Rendezo: Vid6kovics Szl6ven
Premier eload6s: 2016. november 04.

9?l"b utdn6rzett n6pszinm(j,
1
fikci6ja szerint ket gener6ci6

a farusi virdgba karauzor minket. A darao
keresi-0ijiit egyra"iat szogesen eilent6tes vir6gban.
Egyreszt nagyon er6sen jeren van a farusi rltioben
a vail6li mozzanat,
,.
halarozza a farusi csar6d vir6g6t. M6sr6szt megjerenik
az t1j",.nuty,""g
neiyreilrez
amery

alkalmazkodes is, ami a fiatarabb nemzed6ket
halArozza
meg. Ebbe k6pbe lep be a
ar<l
kcizeri 6pitkez6sen dorgozik.
Megjelenes6vel ferborydur a megszoiott vir6g. A
darao a foszerepr6 megjeren6s6vel
kezd6dik (dika Marko),.. akinek. deruje, -ootcsessege
etuts."rJiete vegig
egyensflyban tartja a vdrtoz6 ertekrend turkap6sait,
megingasait. Ebben az erso
3,ci1s.z.grenlcl (Marica) megbiz6st ao neti, nogy a kozeri v5rosb6r frvarozzon
f:P"r
a
kocsmaba ket hord6 bort ami6rt egy6bkent a
cimszerepr6nek keilene ermennie. A
h_6tt6r gondorat az, hogy itthon marJd, r"rt
igy
(Pavo),egy kicsit egyLitt rehet vere. MaricdnJri titoxuan tararkozva a kedvesevel
sok feradattar r.uri.n"g-birlo.niu,
gzvegykent magdra maradt 6let6nek, a csaldd et"1"n"r szervez6s6ben;
o vezetr a
hdztartast,.hiszen betegesked6 anyja mer csak inlano
zsortotodik 6s kritizdr, mrnr
besegit; m(kddteti a kocsmdt; s r6nydnak jovoj6t is
meg keil ordania. A kovetkezo
'Jr -o,int,i
reszb.en, a litnylt bemutat6 intermezzo uian,'anviavar"u"n
f*tor
kist6nyr6t. Gyakortatitag itt unnyiit,iornk meg, "gy
hogy Marica etsz6nt,
!9sz1t9et99e.a
hogy rany6t gimn5ziumban tanittassa, 6. meg retseget gy6tiik,
slzek k?t"iyu^
kdvetkezo jerenetben r6tszanak eroszrani, uriko'"
ritusi"iaf ;d"
"
nogv
megerositse Maric6t dontesenek heryessegeben.
" Kozben
",.ne,nor."."rJon-oi'
i" tiwozix
Ankaval a kocsm6ban, aki egy pitanat aratt r-=r"ir".
resz a ferfibe. Annyira, hogy
mar nem
szeretne gimn6ziumba menni, ink6bb anyianat
a
mlndennapokban. Ezt egyedijl a nagymama nezi jo
szemmel, s ossze is fog a
fiatalemberrer annak erdek'6b"n, hogy"az unoL
u6ur m6gis otthon maradjon. Marica
el6szor megprob6r besz6rni rurno*k urrat, Je s-it<"erteteritit,
e.ert segitlZged eit,
"
Markohoz fordur. aki eov vdraflan
"rugiuii" e,
"
roroutaitat-meg;rdja a probremat,
fe-lfedi, hogy a m6rnok i,'. r,ai""
Rni.o"' ,rororuan, de m6gis iskot6ba
keszulodik, Pavo pediq kihaszndrva a piilanai varaz"at
r,,r"["ti. nog"yi""r#g"r'iu"rri
Maric,t A z6r6sban oEciq .gy nagy rakodarmi tabr6
meg, ameryben mindenki
lerenrx
vid6man kol6zik, hiszen sois. m6grscsat rreryeie
6ittentette a kizokkent piilanatot.
A rendezoi koncepcio fo tematikdja a r"gyuro'ri=6gi
horv6ts6g tonn ,int io6'uu",
hagyom6nyainak, kurtrir6jdnak, nepviserei6net,ze"nel.nek autentikus bemutatasa
egy vidiim n6pszinmrli keret6n belul. A kii toitrttarv
kozotti mor6tis ki.ilonbseg: a
fiatals6g identitdstudat5nak, vaildsdnak erveszt6se
eilen vivott harc a modern
tdrsadalomban az idosebb koroszt6ry r".renir.
io-.6rom a tet ge;eiacio rdzdtti
kiilonbs6gek bemutat6sa, m1d
.rino"i"n
uegiifejret6hez
kozeredve ennek a
szakad6knak az 6thidardsa. E f6."rendezoi u".Jionur
meilett nem t6rp0rhet er a
sgfac
forkr6r szinpadra arkarmaz6sa ero i"n"r"rrur.
A zene, a szinjdtszas 6s
fgrva!
a tdnc 6tv6z6s6ver rigynevezett komprex szinrrazi
etoloast szeretn6k r6trehozni.

faluba erkezo fiatar m6rnok (Lojzika),

a

",

'"

is

,"ir*;"

"rn";,"i;
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1...i.Le]1l 6_" L. Spadita motivumai atapj6n itdotgozta: petar Surkatovi6:
cULIVER MEDU LUTKAMA, (Gutiver
toiOtt) _ b6bj6t6k
Rendezo: petar Surkalovi6
"'riaO"r.
Premier el6adds: 2016. december 16.
Meselj0nk mes6ket a overmekeinknek. A p6csi
Horv6t szinhaz reperto6rj6rol
megalapit6sa ota nem rriZnyozhatnak a gyermek
eroaddsok. szinte minden szinhDzi
6vadban sziirettek es sziiretnek r"r"jat"xot horvet
nyerven. A magyarorsz6gi
horvStok szamara mindenek erott gyeimekeink
szdm6ra
rendkivur fontos, hogy
'
anyanyelvuket meoismeriek,
megoiiizek, megtanur.iak az iskora farain tfl rs.
Mes6inket a viragir6darom parett6pr6r es szamJs
tortars meseiro gyLijtemenyebol
vAlasztjuk ki. A horv6t nyerv( produkcior<ar
Fecsen Krvur a magyarorsz6gi horvdt

iskolSkban, 6vodiikban mutatjuk

be

(Hercegsz6nt6, Murakereszt[r,

Baja,
T6tszerdahery, Fers6szentmdrton, Brd"p"si,
sffiet"rr",
e"rton"."r.,-r"tvrar,
Gara "6s sz6mos terep0r6s. gioaaasainttarruni"."r". vend6gei vagyunk a
vukovari ravasz B6bfesztiv6ron, r<r"gui"";"i nr""i
szikra Fesztivdron, az Esz6ki
Gyermekfesztiv6lon 6s sz6mos boszniai
"
rio.ai oJOsiin hAzban.

201

6-ban reperto6ron tartott el6adisok:

1, Josip cvenic - Kaffka Margit: sziNEK Es
Rendez6: Jasmin Novljakovi6

2,

drema

-

6sbemutato

Ken Kesey: szAt_la KAKKUK FESZKERE _ t6ncszinh6z
Rendez6: Vid{kovics Szl6ven
Koreogr6fus: Vincze Bal6zs

3, WoodyAtlen: JATSZD fune SeU
Rendez6: Szurdi Mikl6s

4,

Evpr -

_

romantikus vigjeak

G6tai Zoltdn: MARIG A - n6pszinmfi
Rendez6: Vid6kovics Szl6ven

5,

GULIVER A BABOK K6Z6TT
Rendez6: petar Surkalovi6

6,

Rajmund Kupareo: JEzUs SZULETESE
Rendez6: Fil6kovity lstvin

-

bEbE6Ad6S

_

valllsi mtj

7, Agatha Christie: EGERFOGO _ krimi vigj6t6k
Rendez6: Funk lvin

8,

JO: A ROSSZ ES A lCSUfy COLOS _ vadnyugati
6ncboh6zat
IRendez6:
Vid6kovics

Szliven
Koreogrdfus: Vincze Balizs

9, Antun Karagi6: SVIJEST - n6pszinmfi
Rendez6: Viddkovics Szldven

lo,Tatjana Bertok-Zupkovid: MALA peELlCA MAJA
Rendez6: Tatjana Bertok-Zupkovi6

_

bebietek

Szinh6zunk sz6mos horvdtorsz6gi, Bosznia _ hercegovinai
6s szerbiai
(vendegszerepreseken), fesztiv6ron vett-vesz
rerri. X pe"ri Horv6t szinh6z 6vr6l
6vre meghiv6st kap minden rangos szinh6zi fesztivdrra
az emritett orrragokban.Jelenl6tiink m6ra m6r erk6pzerheteflen az atabo ieisorort
szinh6zi

,r"tiiio"-

Tuzla (Bosznia
TALALKOZO

6s

Hercegovina)

-

NEMzETKozt SziNHAzl

Esz6ki Gyermekszin h6z (Horv6torsz6g) _ BABFESZTIVAL
VUKOVAT (HOrV6tOrSZ69) _

VUKOVARI TAVASZ BABFESZTIVAL

rovitica ( H-orv6torsz6g) -,,Vt RKAS',
TALALKOZO
Vi

Vl

ROV|TICAI SZ1NHAZI

Horv'torszSg: Virovitica, Otok, Jarmina, Babina greda,
Osijek, Zupanla,
Sisak
Bosznia 6s Hercegovina: Tuzla
Ausztria: Grosswarasdorf

Horv6torsz6g: Virovitica
Bosznia 6s Hercegovina: Tuzla

A Pecsi Horv6t Szinh6z Nonprofit Kft. j6

kapcsolatot dpor a horv6tnyerven tanito
iskoldkkal:
. Budapesti Horv6t Ovoda, Altaldnos lskola,
Gimnizium 5s Koll6oium.
'Hercegsz6nt6i Horv6t ranitiisi Nyelv( ovoda, Altal6nos lskola Es Didkotthon
. Mirslav Krleza Horvdt Ovoda, Altal6nos
lskola, Gimndzium es Koll6gium
Az 6voddsokl6l a fels6 tagozatos didkokon keresztiil a szinhaz ossz-es [j bemutat6it
mindig nagy l6tszdmban ldtogatja.
3. Krizhasznf tev6kenys6g 6rdek6ben felhasznilt p6nziigyi adatok kimutatisa

Vagyon kimutat6sa
Megnevez6s
Befektetett eszkozok
Kovetel6sek
P6nzeszkozok
Aktiv id6beli elhat6rol6sok

adatok e. Ft-ban

El5z6 6v
142 033
4 701
14 501

T6rqv 6v
142 218
5 936

I822

3168
4 987

Passziv idobeli elhatdrol6sok

2 711
1 658

Bev6telek kimutat6sa
Meg nevez6s

Onkormiinyzati t6rnogatas
EEMI t6mogat6s
Egyeb kozhasznri bev6teler<
Yatvazatt Devetelek

El6z6 6v
32 808
22 773
21 707
10 888

@
Kamat

7 944
IJ

Egyeb bevdtel
E eveteteK osszesen:

A szinhaz mindig

1 595
97 728

adatok e. Ft-ban
T6rgy 6v
32 471
47 642
1B 694
8 606
10 471
IJ

117 897

torekszik arra, hogy az adott 6vben kapott bevetereket fer

haszn5lja k6zhasznri celjainak e16r6se erdek6ben.

is

KiadAsok
kimutat6sa
Megnevez6s
Szemelyi kifizetesek
Munkdltat6t terhe16 idrulekor<
..----:luoloql Ktadasok

...'-:

ENEKCSOKKENES

--

Egy6b rdfordit6sok

Kiaddsok risszesen:

El5z6 6v
20 392
4 513
54 659
2 971
82 538

adatok e. Ft-ban
Tirqv 6v
34 602
7 458
68 406
6 768
131
117 365

KcizhasznIsAgi jog6llis megiltapit6s6hoz sziiks6ges mutat6k
Vezet5 tiszts6gvisel6nek nyrljtott juftat6sok
Alapadatok
Ugyvezeto iqazqato
Feruqveto Btzottsaai taook
ye..Grv .r)4,r.stsgvtsetoneK nyUJtott
JUttatasOk
<isszesen:

^.

Alapadatok
E. EVes osszes bevetel
\,, c szernetyt Joveqetemaoo meghaterozott
r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti
-felhaszn6l6s16l
sz6lo 1996. 6vi CXXVI. Tcirv6ny
alapj6n etutalt dsszeo
I'r.pevetel

^uzszotgattalast
ffi
r. Europar unto srruKturalts
E.

E -- n---;
d4,

adatok e. Ft-ban
T6rgy 6v
3600
4 800
OJU
840
4230
5 640

EI(525 6v

El6z6 6v
97 728

T5rgy ev
117 897

97 728

117 897

0

0

82 538
24 905
82 538

I t/ Joc
42 060
117 365
532

---

-;-;

alapjaibol, illetve a
Koh6zi6s alapb6l nv0itott szolof ttai5s

Wl
-rr. \/5r'zes raTorolfas lKtadasl
t;e'9%

.,. nqrz aszfl u revexenvseg ratorditasai
K. adozott eredm6nv

k<iz6rdekfi <ink6ntes tev6kenys6g16l sz6l6 2005. evl
t
r,9 6
"." mutatol
".g
r_r \rrvr r c5 c aloltsaq
Ectv. 32. g (a) a)
(az 6tlagos eves bevetel meohaladia a7 eovmi i6 f^rinfr,+\
r-L,Lv. oz. S \+, O/ lf\ | +KZ>UJ

to;
[81+82lm

::++l++ry

15190

r

(a k6t 6v egybesz6mitott ad6zbtt eredm6nye{drgy6v
eredm6ny- nem nulla)
L_(.lv. oz. s (4J c) [(l l +lz_A'1_A.2)t\111+H2)>0.25]
(a szem6lyi jelleg rdforditdsai-a vezeto tiszis6gvisLlcik
Juttatesainak figyelembe vetele n6lkirl - el6ri az-6sszes

*q9+5:q-:rsvl"gveJel
,
I ar -€rudrr| Hrnoqato[saol mutato

Mutato teljesit6se
rgen

rgen

rgen

rgen

nem

rgen

,

Ectv.32.S(s)a)ttc@
(a

szem6iyi jovedelemad6 meghat6rozott resj6nek az
ad6z6 rendelkezesei szerint felaj6nlott osszegb6l kiutalt
Osszeg eleri az 54.S szerinti bev6tel n6lk{.jl szZmitott
osizes

#q++.=+9^.
::.:. :. s \.r/

...-:.

--

t+,rz)t\n1+HZ)>u.bJ
(a.kdzhaszn0 tevekenys6g 6rdekeben felmLrult
kolts6oek.
rarorditasok elerik az osszes reforditas a ket 6v 6flaqd-ban)
u., [(,r

Mutato teljesitese

nem

nem

jgen

Fry92S(s)c)ttrffi

!?,19:ll?.Tu tev6kenys6s6nek eildtisdt tarr6san (k6t 6v
aflageban)
tegat6bb tiz k6t6rdeku onrentei ilver<d"rlEi"t
a- k6z6rdekU 6nk6ntes tevEi""isEdior
f9:6^*^"I9t{
sz6l6 2005. 6vi :e-siti
U(XXUil.

