FUGGETLBN KONYWIZSGAL6I JELENTES

A

P6csi

Horvft Szinhiz Nonprofit Korlftolt

Felel6ss6gii

Tfrsasfg tulajdonos6nak

V6lem6ny
Elvdgeztem

a P6csi Horvft SzinhLz Nonprofit Korkitolt

Felel6ss6gii Trirsasfg

( a T6rsasdg)

2021. evi

egyszeriisitett dves beszimol6janak ktinlvvizsg6lat6t, amely egyszenisitett dves besz6mol6 a 2021. december 3l-i
fordul6napra kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszkdzdk ds forr6sok egyez6 vdgdsszege : 67.788 E Ft, az ad6zott

eredmeny

:7.'713 E Ft

(nyeres6g)

eredmdnykimutat6sb6l, valamint

-, 6s M

uryanezen id6ponttal vegzodl iizleti dwe vonatkoz6

a sz6mviteli politika jelentos elemeinek dsszefoglaliisiit is tartalmaz6 kieg6szit6

mell6kletb6l 6ll.

Vdlem6nyem szerint a melldkelt egyszertisitett 6ves besz6mol6 megbizhatd ds val6s kdpet ad aTarsasdg2}2l.
december

3

1

-dn fenn6ll6 vagyoni 6s pdnztigyi helyzetdrol, valamint az ezen idciponttal vdgzodo iizleti dvre vonatkoz6

jdvedelmi helyzetdrol a Magyarorszagon hatiilyos, a szimvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. tdrvdnnyel dsszhangban (a
tov6bbiakban: ..szimviteli tdrvdnv").

A v6lem6ny alapja
Kdnywizsgdlatomat

-

a

Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal cisszhangban es a konywizsg6latra vonatkoz6
- tdrvdnyek es egydb jogszab6lyok alapjrin hajtottam v6gre. Ezen standardok drtelmdben

Magyarorszdgon hatalyos

fenn6116 felelcissdgem b6vebb 1eir6s6t jelentdsem ,,A

k0nywizsg6l6 egyszenisitett dves besz6mol6 kdnl.wizsg|latildrt

val6 felelossd ge" szakasza tartaknazza.
Ftiggetlen vagyok a Trirsas6gt6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hatiilyos jogszabiilyokban es a Magyar Krinyvvizsgdl6i

Kamara,, A kcinyvvizsg6l6i hivat6s magatartasi (etikai) szabiiyai6l ds a fegyelmi elj6r6sr6l sz5l6 szabalyzala''-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a K0nyvvizsgiil6k Nemzetkcjzi Etikai Standardok Testiilete

6ltal kiadott ,,Nemzetkdzi etikai k6dex kamarai tag k0nlwizsgiil6knak (a nemzetkozi fiiggetlensdgi standardokkal
egybefoglalva)" cimri k6zikonlvdben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az ugyanezen
norm6kban szereplo tov6bbi etikai el6irasoknak is.
Meggy6z6ddsem, hogy

az |ltalam megszerzett kdnywizsgiilati bizonyitdk elegendo ds megfelelo alapot nyujt

vdlemdnyemhez.

Egy6b informdci6k: A kiizhasznrisdgi mell6klet

Az

egyeb inform6ci6k

a

P6csi Horv6t Szinhdz Nonprofit Koltl6tolt Feleloss6gri T6rsas6g

kdzhasznris6gi melldkletdb6l 61lnak.

A

vezetds felel6s a kdzhasznfs6gi melldkletnek

).021

.

evi

a 35012011. (XII.30.)

A fr1gget1en kcinyvvizsgdl6i
jelentdsem ,,V6lemdny" szakaszdban az egyszerr,isitett 6ves besz6mol6ra adott vdlemdnyem nem vonatkozik a
kozhasznris6gi melldkletre, ds a kdzhasznrisiigi mellekletre vonatkoz6an nem bocsiitok ki semmilyen formdjI
Korm6nyrendelet vonatkoz6 eloir6saival dsszhangban tcirtdn6 elk6szitdsdert.

bizonyoss6got

nyijt6 kdvetkeztetdst.

egyszerusitett dves beszrimol6 dltalam vdgzett konyvvizsgiilat6val kapcsol,atban az en felelossdgem a
kdzhasznris6gi melldklet 6tolvas6sa ds ennek soriin annak mdrlegel6se, hogy a kozhasznrisSgi melldkletben

Az

foglait egy6b inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az egyszerrisitett dves besz6mol6nak vagy a
kdnyvvizsg6lat sorAn szerzet ismereteimnek, vagy egyebk6nt rigy ttinik-e, hogy azok l6nyeges hibris 6llit6st
tarta\namak. Ha az elvegzett munk6m alapj6n arra a kdvetkeztetdsre jutok, hogy a krizhasznfs6gi melldklet

q

l6nyeges hib6s rlllit6st tartalmaz, kdtelessdgem en6l ds a hib6s Sllit6s jellegdr6l jelent6st
tekintetben nincs j elenteni val6m.

A vezet6s

6,s

tenni.

Ebben

a

azirfnyitdssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszrlmol66rt

A vezet6s felel6s az egyszeriisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel osszhangban tdrtdn6 ds a val6s
bemutat6s kovetelmdnydnek megfelelo elkdszitdsddrt, valamint az olyan be1s6 kontrolldrt, amelyet a vezetds
sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akin csal6sb61, akrir hibrib6l ered6 ldnyeges hibiis 6llitrist6l
mentes egyszertisitett 6ves besz6mol6 elk6szitdse.

Az egyszenisitett 6ves beszdmol6 elkdszitdse sor6n a vezetds felel6s azert,hogy felmdrje a Tiirsas6gnak a v6llalkoz6s folytatiisdra val6 k6pessdgdt 6s az adott helyzetnek megfelel6en kdzzetegye a viillalkozds foly'tat6siival
kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a v6llalkoz6s folyrtatils6nak elven alapul6 egyszertisitett 6ves
beszrimol6 6sszerillit6s66rt. A vezet6snek a v6llalkoz6s folytat6siinak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek

az drvdnyesiildsdt eltdr6 rendelkezes nem akadSlyozza, illetve a viilalkozitsi tevdkenysdg folytat6siinak ellentmond6 Ienyez6, kciriilmdny nem 611 fenn.

Az irdnyitiissal megbizott szemdlyek felekisek a Tiirsas6g p6nztigyi beszdmoldsi folyamat6nak feliigyeletddrt.
A kiinywizsg6l6 egyszeriisitett 6ves besziimo16 kiinyvvizsgrilatS6rt va16 felel6ss6geA kdnlvvizsg6lat sor6n cdlom kell6 bizonyossiigot szerczni arr61, hogy az egyszeriisitett 6ves besziimol6 egesze
nem tartalmaz akdr csaliisb6l, akrir hib6b6l eredo ldnyeges hib6s Allitiist, valamint az, hogy ennek alapjiin a
vdlemdnyemet tartalmazo fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdst bocs6ssak ki. A kello bizonyoss6g magas fokri
bizonyossiig, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban elv6gzett
konyvvizsg6lat mindig feltttrja az egydbkdnt ldtez6 ldnyeges hibiis iillit6st. A hibfs 6llitiisok eredhetnek csaliisb6l

vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszeni lehet az a vdrakozits, hogy ezek dnmagukban vagy
egyiittesen befoly6solhatjiik a felhaszn|lok adott egyszeriisitett dves besz6mol6 alapjin meghozott gazdasfryi
dcint6seit.

A

Magyar Nemzeti Konywvizsg6lati Standardok szerinti kcinyvvizsg6lat egdsze soriin szakmai megitdl6st

alkalmazom ds szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Tovdbbii:

r

Azonositom 6s felmdrem az egyszer(isitett dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges hib6s dllft6sainakkockdzatait, kialakitom 6s v6grehajtom az ezen kock6zatok kezeldsdre alkalmas k6nyv-

vizsgiiati elj6r6sokat, valamint elegend6 ds megfelel6 kcinyvvizsgdlati bizonyirdkot szerzek a v6lem6nyem megalapozdsdhoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s rillit6s fel nem tdriis6nak kock6zata nagyobb,
mint a hib6b6l eredod, mivel a csal6s mag6ban foglalhat dsszej6tsz6st, hamisitdst, sz6nddkos kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

r

Megismerem a kdnywizsg6lat szempontj6b6l releviins bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
kdnyvvizsgiilati elj6r6sokat tervezzek meg, amelyek az adort kdriilmdnyek k0zott megfeleloek, de nem
azdrt,hogy a Tiirsas6g bels6 kontrollj6nak hatdkonysiigiira vonatkoz6an vdlemdnl't nyilviinitsak.

.

Ertdkelem a vezetds iiltal alkalmazolt szitmviteli politika megfelel6seg6t 6s a vezetds iilIal keszitett szitmviteli bccsldsek ds kapcsol od6 kdzzdtdlelek 6sszenisdg6t.

o

Kovetkeztetdst vonok le arr61, hogy helydnval6-e a vezet6s rdsz6r6l av6llalkoz6s folltatiis6nak elvdn alapul6 egyszenisitett dves besz6mol6 cisszeiillftiisa, valamint amegszerzett konywizsg6lati bizonyitdk alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban,
amelyek jelent6s ketseget vethetnek fel a T6rsas6g v6llalkoz6s folytatdsiira val6 kdpess6gdt illetoen.
Amennyiben azt a kovetkeztetdst vonom le, hogy ldnyeges bizonytalans6g iill fenn, fliggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az egyszenisitett dves besziimol6ban l6v6 kapcsol6d6
kdzzdt6telekre, vagy ha akdzzetdtelek e tekintetben nem megfeleloek, min6sitenem kell v6lemdnyemet.
Kdvetkeztetdseim a fiiggetlen kbnywizsg6l6i jelentdsem d6tum6ig megszerzett kdnyvvizsg6latibizotryitl-

?

kon alapulnak. J6v6beli esemdnyek vary feltdtelek aznnban okoz.hatj6k azt,hogy a T6rsas6g nem tudja a
v6llalkozdst folytatni.
Ertdkelem az egysze{isftett 6ves beszrirnol6 6tfog6 bemutatesAt, feldpitdsdt ds tartalmilt,beledrtve a kieg6szit6 melldkletben tett kilzzetdteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az egysze(isitett 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolgril6 [gyletek 6s esemdnyek val6s bemutatdsa.

Az iranlt6ssal megblzott szem6lyek tudom6srira hozom - ery6b k6rd6sek mellett -

a

konywizsgllattervezltt

hat6ktirdt 6s iitemezeset a kOnywizsg6lat jelent6s meg6llapit6sai! beledrtve a Tdrsas6g 6ltal alkalmazott bels6
kontollnak a kdnywizsg6latom sor6n r6ltalam azonositott jelentds hianyossrigait is, ha voltak ilyenek.

Vr\FNnb

-

r
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Barcs,2022. mdjus 10.
Kamarqi tag konywizsgdl| aldlrdsa
Kqmarai tag ledrrywizsgdl1 neve
Nyilvdntartdsi szdm : 001431

-ruI (r. U 14.
.,4.(Iidahr S
'rra@tdr;lZafl-3se8+{95

ht-j"-l-

-'- r -'''f-_--

t@

P6csi Horvft $zinh6z Nonprofit
T6rsasdg

Korlftolt Fele'[6ss6gii

(Nyilvdntartdsi szdm : 02-09-0815A4, Addszdm : 25184158-2-02)

id6szakra vona.tkoa6

Altaldnos uzleti 6vet ztro
Egyszeruisitett 6ves beszdmolo

K6sz0lt: 2022, m6jus 13. (10:50:33)
A c6gnyilv6noss5gi6l, a bir6siigi cegeljdriisr6l 6s a v6gelsz6mol6sr6l sz6l6 2006. 6vi V. tdrv6ny 18, g (6) bekezddse
6ftelm6ben az eredeti p6lddny meg6rz6si ideje:
A besziimol6 az lgazsdg0gyi Miniszt6rium C6ginform6ci6s 6s az Elektr:onikus Cdgelj6r6sban Kdzremiikdd6
SzolgSlata (IM Csz) online besz5mol6 k6szit6 progra:rnj6val, a bektlld6 6ftal megadott adat_ok.alapj6n ker0lt_
et66iiit6sra.'Rz lM Lsz a kozz6tett adatok meguizhai6s6gd6:r.t, val6s6gtartalmeArt, jogszeriis6g66rt felel6ss6get
nem vSllal,
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Kiizz6tev6 c€g adatai:
P6csi Horv5t Szinh*e Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii Tiirsasdg
Ad6szdm : 25 i B4 L 58-2-02
Nyilvdntartitsi szdm : 02-09-08 1504
Szekhely: Magyarorszdr<;, 7621 P6cs Anna utca 17
Els6 l6tesit6 okirat kelte: 2015. iiprilis 0r.

KS

:

H szd m

25 1841

58-90Qt"57 2-42

A vonatkoz6 id6szak: 2021, janudr U1. - 2021. december 31.
A beadviSny a szltmvitelrbt szdlo 2AA0. evi C. ti5rvdny alapjitn kerult osszedllit;1sra.
Beny1jtds oka; AltalSnos uzleti 6vet zii16
BeszSmol6 tipusa: Egyszeriisitett 6ves beszdmolo

A c6g konyvvizsgdlatra kotelezett"e: Tgen
Kdnyvvezet{s m6dja: kettds konyvvitelt vezetd
EI6;6 Azteti 6v adaTai: Az 5ztv. szerinti osszehasonlithat6s6g biztositott, (kozzdtett besziimol6b6l iitemelt, nem m6dositott
adatok)
Lezeft uzteti 6v(ek) modositisa; Nem
Beadv5ny r6szei

I
I
I

m6rleg (Sztv. szerinti, "A" vSltozat; szovege: magyar)

eredm6nykimutat6s (0sszkolts6g elj6riissal; szovege: magyar)
kieg6szit6 mell6klet (szovege: magyar)
Hi6nyzd csatolm6ny

Iadozott eredm6ny felhaszn6l6sara vonatkozo hatdrozat (hatdrrozat sz6ma: Hi6nyzd ertek; szovege: magyar)
Hi6nyzo csatolmdny

Ktinyvel6

KdnYvvizsgiil6

T6th Eszter

Fl i6 nyz6 6rt6k ( ktinywizsgiilat elvdgzds€6rt felel6s
szem6ly neve)

Lakcim: Magyarorsziig, 7634 Pecs Ktivi169 r-rtca 37.
Regisztrdci1s szdma: f 19097

Lakclm: Hi6nyz6 ert€k
Reg isztri1 ci 6s szd m a :

H

idnyz6 drt6k

Nyitv6noss6gra hozatallal kapcsotatos egy6b inform6ci6k

Bekiild6

A vdllalkoz6;'illetve az anyav6llalat sz6khely6n minden

Vid5kovics Sz!5ven
Lakcim: Magyarorsziig , 7625
Ad 6azo nosit6; 8405360298

F'6,cs

Kiss J6zsef utca 19'

6rdekelt r6sz6re a beadv5ny megtekinthet6s6ge biztosit6sra
kertjl, toviSbbd a116l minden 6rdekelt teljes vagy r6szleges
m6solatot k6szithet.

A szSmvitelr6l sz6l6 20OO. 6vi C, tdrv6nyben meghat5rozott nagys6gotjelz6 mutat66rt6k
I

argyevl
uzleti

Tdrgy6vet
megekizS rizleti

T5rgy6vet k6t 6vvel
megelciz6 0zleti 6vben

evben

I

Uzleti 6vben dtlagosan foglalkoztatottak sz6ma

B

AlSirSsra iin6lt6an jogosult:
Elfogadds idSpontja: HiSnyz6 6rt€k

A besz5mol6 a vonatkoz6 jogszabSlyi rendel
vagyon516l, annak osszet6tel6r6l (eszkdzei161 6s
tev6kenys6ge eredm6ny6r6l megbizhat6 6s val6

Vid6kovics Szlfven
Lakcim: Magyarorszig, 7625 P6cs Kiss l6zsef
Ad6azonosit6; 8405360298

u

kerirlt 6ssze6llit6sra, tovdbbd az a gazditlkod6
pdnzrigyi 6s jdvedelmi helyzet6r6l, illetve

-+;
dffi.

ffi

W
,/< 'l

z
C

-AV

./
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K6sziilt: 2022. mSjus 13, (10:50:33)
A c6gnyilvdnossag16l, a bir6s6gi c6geljSrds161 6s a v6gelszdmol5sr6l sz6l6 2006. 6vi V. torvdny 18. g (6) bekezddse
6rtelm6ben az eredeti peld6ny meg5rz6si ideje:
A beszdmolo azlgazst:gugyi Mtniszt6rium C6ginform6ci6s 6s az Elektronikus C6geljdrdsban Kozremiikod6
Szolgdlata (IM Csz) online besz5mol6 k6szit6 program.15val, a bekuldcj Sltal megadott adatok alapj6n ker0lt
el65tlit6sra. Az IM Csz a kozz6tett adatok megbizhat6sSgd6rt, val6s6gtartalmS6rt, jogszerfis6966rt felel6sseget
nem vSllal.
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A cdg elnevezdse; P6csi Horvat Szinhaz Nonprofii Korliitclt i'etelossegu Tarsasag
Nyi lvi nta rtdsi szd ma : 0 2 - 09-08 J 504
Ad6szdma : 25 J 84 1 58-2-02

001
002,
00 3.

004.
005"
006,

007,
008.
009.
010.
011.
0

12.

n1?

014.
015.

016.
o77.
018.
019.
020.

02r

2021, janu6r 01. - 2021. decenrber f1. idcjszal<ra vonatkoz6
Altal;lnos uzleti 6vet z;i16 Egyszer(isitett 6ves besz6mol6
Ft*RLEGf . Sztv. szerinti "A" vdltozattal
El6z6 iizleti 6v adatai

T6telsor elnevee6se

Soreadm

Pdnznem: tiUF
P1nzegysdg: ezer

*

t-eaiirt iizletirev{ek}re

vonatkoa6
**

.

Tiirgy€vi adatok

m*dqsitdsok

Eszkozok (aktivSk)

A. Befektetett eszkozok
L lmmateriSlis javak
II. Targyi eszkoz6k
III. Befektetett p6nzugyi eszkozok
B. Forgoeszkozok

I.

7 444

t26

26

0

0

7 044

26 LZO
0

0

29 165

Keszletek

Kovetel€sek

L Ertekpapirok
V. Penzeszkozok
C. Aktiv id5beli elhatdroldsok
Eszkcizok (aktivak) osszesen
Forr6sok (passziviik)
D. Sajdt tcike
L Jegyzett toke
TT Jlvt-!rr/
lan,,zarf Aa
uL,"Ly '-aa h.
vr
nem fizetett tcike
1Ll. t oKetartaleK

IV. Eredmenytartalek
V. Lekotott tartal6k
VI. Ertekelesl tartalek
VIL Ad6zott eredm6ny

205

0

0

2 990

6 684

0

0

26 r75
2 546

34 52t

3B 755

67 788

3 786
3 000

lrr

4t

457

tl

499
3 000
0

0
0

0

-748

786

0

0

0

0

1 534

7 / IJ

0
o22.
tr. LettartateKoK
0
3 307
023.
F. Kotelezettseqek
2 557
0
024.
I. Hdrtrasorolt kotelezettseqel.
0
0
025,
II. HosszO lejdrat! kotelezetts6gek
0
3 307
026.
III. Rovid lejdrat[ kotelezetts69ek
2 557
?, 4t2
52 982
027.
G. Passziv id6beli elhat6rol6sok
Forrdsok (passzivdk) osszesen
67 7BB
028.
3B 755
* El5z6 ilzleti 6v adatai: Az Sztv. szerinti osszehasonlithat6sdg biztositott. (kdzz'tett beszdmol6b6l 6temelt, nem modosltott

adatok)
** Lezdrt 1zleti ev(ek) m6dositdsa: Nem

K6szult: 2022. mdjus 13. (10:50:33)
A cegnyilvdnossdg16l, a bir6silgi c6gelj6rds16l 6s a v6gelszdmol5s16l sz6l6 2006, evi V. torveny 18. S (6) bekezd6se
6rtelm6ben az eredeti p6ld5ny megdrz6si ideje:

:.NU\i$Fti A besz6mol6 azlgazsttgigyi Miniszt6rium C6ginform6ci6s 6s az Elektronikus C6gelj6r6sban Kozrem[ikod6
': .... Szolg6lata (IM Csz) online besz5mol6 k6szit6 programjdval, a bekijldcj 5ltal megadott adatok alapjSn ker0lt
el66llit6sra. Az IM Csz a kdzz6tett adatok nregbizhat6sdg66rt, val6s6gtartalm56rt, jogszerfis6g66rt felel6ss6get
,,,.,

";..,- .

.;i;. iL:,::.

nem v5llal.
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A cdg.elnevezdse; Pdcsi Horv6t Szinh6z Nonprofit l(orldtslt Felelcissdgr.i Tdrsasdg
Nyilvdntartdsi szdma : 02-A9-AB 1 504
Ad6szd ma : 2 5 1 84 1 5B-2 -02
2021. janudr 01. - 2021. decenrber 31, idSszakra vonatkoz6
Altaliinos uzleti evet zard Hgyszeriisitett 6ves beszdmo16
ERED M * NyKIM UTATASA, Osszkolts6g elj6 riissa I

Pdnznem: llUF
P6nzegys6g: ezer

'I#ll..
!;E!aWi

:jiit:.:i9i

L Ert6kesit6s nett6 Srbev6tele
IL Aktiv5lt sajdt teljesitm6nyek 6rt6ke
III. E9y6b bev6telek

001

002.
003.
004.
005,

IV, Anyagjelleg( rSforditdsok
V. Szemelyi jellegri r6fordit6sok

006.

VL Ertekcsokken6si leirSs

007.
008.
009.
010.

VII. Egy6b rdfordlt6sok

4 t96

0

n

81 715
37 454
36 374

t06 024

B 031

L2 782

X. Ad6fizet€si kotelezetts6q
D. Ad6zott eredm6nv

Azbt

adatai: Az Sztv. szerinti

7

0

IX. P6nzUgyi mUveletek r6forditSsai
B. P6nzrigyi mijveletek eredm6nye
C. Ad6z5s el6tti eredm6nv

adatok)
x* Lezdrt }zleti ev(ek) m6dositdsa: Nem

135

1 539

VIIi. Penz0gyi mUveletek bevetelei

012.
013,
oL4.

43 552
46 640

5I

A. Uzemi (rizleti) tevekenys6g eredm6nye

011

EISzd

L 7L4

10

5

n

-5

1n

1 534

7 72L

0

I

1 534

7 7L3

biztositott.

dtemelt, nem

Kdsztllt: 2022. mejus 13. (10:50:33)
A c6gnyilviinossiigr6l, a bir6sSgi cdgelj6r6sr6l 6s a v6gelsz5moliisr6l sz6l6 2006. 6vi
6rtelm6ben az eredeti p6lddny meg6rz6si ideje:

v, torvdny 18. g (6)

bekezd6se

A beszSmol-6 az lgazsiigtigyi Miniszr6rium C6ginform5ci6s 6s az Elektronikus C6gelj6rdsban Kcizremfikodd
szolg6lata (IIV csz) online beszSmol6 k6szit6 programjdval, a bekuld6 Sltal megidott adatok arapjan terurt
eldallitasra' Az IM Csz a kozzetett adatok megbfzhat6sdgS6rt, val6s6gtartalm66rt, jogszerrlls6g66* felel6ss6get
nem vSllal,

4 / 5 oldal

7tt

Hib6k 6s hiiinyossSgok

'
.
t

A{z} bese,imolo elfogad;js;inak ict#Forrtja n.:ezc kitslt€$e k$teleerir
A(z) hahirozat se*rna mi:zri kitoli.*s* kotr,-:J*rrii

A(zi kiegeszitrl meltdklet cs*toimdrryl ar iirlup*rr;ei*itc, *{j *rfrl t$ltotte lell

r Aiz) kiegiszit6 melleklet csatollrrSny feltoltese

r

kotetezol

Ate) addzott eredm6ny felhasenaldsiira vsna.tkozo hat6rozat csatolmdnyt az iirlapon jelrilte; de nem t6ltdtte tull
A(z) ad6zott erednrtiny felhasznail8sdra vonatkozo hat6rozat csatolmdny feltaltdse koteleedl
kotelezett nyilatkozat alapjan a filggetlen konyvvizsgd16i jelentds csatolmiiny feltdltdse k6telez6t

'
'
. 1.n::y"",t:g6latra
jelenies zsradEka mez6 kitcitrese kotetez6r
:unn:,'*:.oo:u"",::giiloi
r ::t]
A(z) beszdmolo elfogadiisira vonatkoz6 nyitatkozat keltezdse ffiez6 kit0lt6se kotelezcjl

K6sz0lt: 2022. miijus 13. (10:50:33)
A c6gnyilvSnossiigr6l, a bir6sdgi cegeljiirSsr6l 6s a vdgelsz5moliisr6l sz6l6 2006. 6vi V. torv6ny 18. (6)
bekezd€se
S
6rtelmdben az eredeti p6ld6ny megcirzesi ideje:
A besziimol6 az lgazs6gtigyi Miniszte.rium c6ginform5ci6s es az Elektronikus c6geljiiriisban K6zremfikcid6
SzolgSlata (IM Csz) online.beszdmol6 k6szit6-programj6val, a bekUld6 Sttat megadott adatok alap35n kerUtt
el66llitg.sra. Az IM csz a kozzetett adatok megbizFat6#g66rt, vat6idgtirtatrn6€-rt,
;ogrueruJeje?ri felet6ss6get
nem willal,
5 / 5 oldal
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A vdllalkozSs bemutatSsa

lATdrsasdg neve:
I

F-.-lSz6khelye:7621. P6cs,Anna u. 17.

;AlaOitO

okirat kelte: 2015.04.01

2015.04.01

Ad6szdm: 251 841 58-2-02
f-"

25184158-2-02
-l

I

l--

.j

iir,i"oo

f

muvoszet

Vid6kovics SzlSven
7625. Pecs, Kiss J6zsef u. 19.

On6ll6

r

I

Tulajdonosi szerkezet:
i

Orsz6gos Horv6t Onkorm6nyzat

100%

t____.

lSzekhelye:

,1089:

I

Budapest

Plf Ejgs

u]ca24
i

l

Mdrlegkeszitds id1pontja: 2022. m6rcius 31.
FEB Tagok:

A sz6mviteli politika fd

A tdrsas6g

vonisai

kOnyvvezetdse

a

kett6s konyvvitel rendszer6ben valosul meg. A c6g egyszerusitett

beszdrmol6t keszlt, tekintettel, arra, hogy a Szdmviteli t0rv6ny 7. g - 6ban foglalt felteteleknek
megfelel.

A merleg 6s eredm6ny-kimutat6s a kdtelez6 tagol6son trjl nem r6sztetezett.
Az uzemi uzleti tev6kenyseg eredm6ny6t osszkoltseg elj6rdssal dllapitjuk meg.

Amerleg, eredm6ny-kimutatds, valamint a kieg6szlt6 melleklet egymdssalosszhangban van.

Alkalmazott €rt6kel6si eljdr6sok:

Az immateridlis javak 6s tdrgyi eszk6zdk beszerz6si, illetve el66llltdsi

kOlts€gen €rt6k csdkkentve

szerepelnek a m6rlegben. A tdrgyi eszkozOk csoportositds6n6l fo szempont volt, hogy az eszkOz6k milyen
szerepet tOltenek be a t6rsasig mrikodes6ben. Az amortizicios politika szerint az 6rt6kcs0kken6st a brutt6
€rt6k alapjdn line6ris kulcsokkal sz6mitjuk ki. A 100 ezer forint egyedi beszerz6si ert€k alatti tdrgyi eszk0z6k
beszerzEsi k0lts6get a t6rsas6g haszndlatba vdtelkor egy Osszegben 6rt6kcsokken6si lefr6sk6nt elszdmolta.

A vds6rolt k6szletekr6l 6v k0zben mennyis6gi 6s 6rt6kbeli nyilvSntartist nem vezet0nk, december 31-i
fordul6nappaltdnyleges leltirfelvdtel alapj6n az utols6 beszerz6si 6rt6ken €rt6kelve vesszuk 6llom6nyba.
Az alapitSs 6tszervez6s k0lts6geit a vdllalkozds nem aktivdlja.

A p6nzeszk0z0k kOzdtt az elszdmol6si bet6tszdmla zA16 6sszege, z616 6llom6nya a bankkivonattal egyez6,
a p6nztAr p6nzkdszlete a p6nztdrjelent6ssel egyez6.
A r6vid lej6rat0 kOtelezetts6gek 6rt6kelese kOnyv szerinti ert6ken t6rt6nik.

A szok6sos m6rt6ket meghalad6nak, sz6mszerUsftve az 1Q0 ezer forintot meghalad6 birsdgokat, kEsedelmi

kamatokat, k6tb€reket,

a 100 ezer forintot meghalad6 k6resemdnyekkel kapcsolatos bev6teleket 6s

rAford itdsokat tekintj Uk.

RendkivUli t6telek elkUlOnitOsenek krit6riuma

a rendszeres tev6kenysdggel val6 szoros kapcsolat

hi6nya,

szokatlan 6s esetijelleg0 el6fordulAsa volt.
Jelent6s Osszeg0 hib6nak az el6z6 6vek m6rleg fo0sszeg6t 1%-kal modosit6 v6ltozdsokat tekintjuk.

L6nyeges hat6s0nak tekintjUk

a sajdt t6ke 20%-os vSltoz6s6t el6id6z6 vdltozSsokat, valamint amelyek

a

saj6t t6ke 0sszeget a jegyzett t6ke al6 viszik.

a

vev6k, ad6sok egyedi min6sit6se alapj6n tortdnik, a tartoz6s Osszes
korOlm6nyeinek figyelembe v6tel6vel. Kiv6telt k6peznek a fizetdsi hat5rid6t egy 6vvel meghalad6,
Ert6kveszt6s k€pz6se

vev6nkdnti, ad6sonk6nti egy0ttesen 15 ezer forint alatti kis Osszegfi k6vetelesek, melyekre csoportosan is
kdpezhet6 6rt€kveszt6s.

ll.

Specifikus R6sz:

A vagyoni p6nzi,igyi helyzet 6s j6vedelmez6s6g alakulSsa
a.)

Tirgyi eszk6ziik aranya:

2020. evben:
Tdrgyi eszk0z6U Osszes eszk6z: 7 044138 755 = 18,17o/o

2Q21.6vben:
TArgyieszk6zdk/ Osszes eszk6z: 26126167 788 =

38,54o/o

b.) Forg6eszk6zdk arAnya:
2020.6vben:
Forg6eszk6z6k 6rt€ke/ Osszeseszkdz 6rt6ke: 29 165/38 755 = 75,260/o

2021.6vben
Forgoeszk6zOk 6rt6ke/ Osszes eszkdz 6rt6ke: 41 205t67 788 = 60,79%

c.) T6ke ell6tottsig:
2020. 6vben:
Saj6t tdkel0sszes forr6s: 3 786/38 755 = 9,77%

2021.6vben:
Saj6t t6ke/Osszes forrds: 11 499167 788 = 16,96%

d.) Forr6sok ar6nya:
2020. evben:
K0telezetts6gek/ Osszes forris: 2 577138 755 = 6,60%
2021. €vben:
K0telezetts6gek/ Osszes forrds: 3 077167 788 = 4,88o/o
e.) Arbev6tel a16nyos j6vedelmez6s6g:
2020. 6vben
Osszes 6rbev6tel/Ad6zis el6tti eredm6ny: 1 714t 1 534 = 111,73o/o
2021. evben
Osszes 6rbev6tel/Ad6zds el6ttieredm6ny: 419617 721 = 54,35a/o

f.) Eszkiizaranyos jdvedelmez6s6g

:

2020.6vben
Ad6z6s el6ttieredm6ny/Osszes eszkdz 6rt6k: 1 534/38 755= 3,96%
2021. €vben
Ad6zds el6tti eredm€ny/Osszes eszk6z 6rt6k: 7 721 167 788 =

11

,39%

g.) Ad6zis el6tti eredm6ny saj6t t6ke ar6nya:
2020. 6vben
Ad6zds elOtti eredmOny/ Saj6t t6ke: 1 534/3 786 = 40,76oh

2021.6vben
Ad6zds el6tti eredm6ny/ Sajdt t6ke: 7 721111 499 = 67,14%

h.) Elad6sodottsigi mutat6:
2020. 6vben:
K0telezetts6gek /Saj6t t6ke=

2

55719786 =67,54o/o

2021.6vben:
K0telezettsdgek /Saj6t t6ke= 3 307111 499 =28,78o/o

i.) Likvidit6si mutat6:
2020. 6vben:
Forg6eszk6zdURdvid lej6rat6 k6telezettrsegek= 29 16512 557= 1 140,630/o
2021. €vben:
Forg6eszkdz0k/R6vid lejarat0 k6telezetts6gek= 41 20513 307= 1 245,99%

A v6llalkozis t6rgy6vi ellen6rz6sei

:

A v6llalkoziis t6rgy6vi ellenorzOsei:

1. Emberi Er6forr6s Tdrmogatdskezel6:

El6ad6-mUv6szeti szervezetek t0bblett6moqatdsa EMT-TE-19l1Q p1lyAzati elszdmol6s. A j6rv6nyugyi helyzet miatt az elsz6molSsi hat6rid6 2020. 08.19. helyett
2021. 03.05. Az elszdrmol6s leadva 2021. 03.02. PAlyAzat lez1wa: 2021.11 . 30.

2.

a kolts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s
bels6 ellen6rz6s6r6l szol6 37012011. (Xl1.31.) Kormdny rendelet (Bkr.), sem a k6ztulajdonban 6116
gazdas6gi t6rsasigok bels6 kontrollrendszer616l szolo 339/2019. (X|1.23.) Korm6nyrendetet (Gbkr.)
hat6lya al6 nem tart6zo gazdas6gi t6rsas6gokra vonatkoz6an adat bek6r6s: A hatiilyban l6v6

ASZ ellen6rz6s: EL-3484-00112021 ,,Sem

alapveto szab:ilyzatok, dokumentumok,
szabdlyzatokr6l. BekUldve: 2022.

es

hatdlyban lev6 jogszabiily 6ltal

01 .18. Ellen6rz6si

jelent6s tervezet m69 nem k6szglt.

el6 nem trt

3. NAV 2021 6vben AFAellen6rz6s nem vott.
4. Emberi Er6forrds Tdmogat6skeze16 NKA SzinhdrzmUv6szet Kol169iuma:

Tomislav Zigmanov
Bunjevac Blues clm[i horv6t nyelvu mrivenek szlnpadra iillit6sa, pd,lyd.zati azonosit6: 108117IOSIOOZ.
Elszdmol6s leadva: 2021. 03.16. P€ttyAza|ez6rva.. 2021. OS.ZB.

5.

Emberi Er6forrfrs Tdmogataskezel6 NKA Szinh6zm0v6szeti Koll6giuma: A Pecsi Horv6t Szinhdz 0j
bemutatoj5nak el6k6szit6se online form6ban, pAlylzati azonoslt6: 108217100043. Elsz6molva:
2020. novem ber 1 3. P 6ly inat lezdrv a'. 2021 . 0 S. I 0.

6. Agazati bertdmogatds GINOP-S,3,1O-VEKOP -17 . lezAwa: 2e21 .09. 16.

7.

Emberi Er6forr6s TSmogatAskezel6 EMMI-MUK-20-Nemz-O005 El6ad6-mfiv6szeti torveny
vegrehajtSsib6l ad6d6 feladatoU min6sitOssel nem rendelkez6 nemzetis6gi szinhizak 2008. 6vi
XCIX. tdrv6ny szerinti, a 2020. evi szakmai program megvalositds6nak 6s muk6d6s6nek
tdmogatdsa. Elszimolva: 2021. 04. 1 6. P alyd.zat lez1rv a.. 202 1 . 06. 1 6.

8. Emberi

Er6forr6s TSmogat6skezel6 EMT-TE-A-B-20-0484 El6ado-m0v6szeti

t0bblettdmogat6sa. Elszdmolva: 2021 0s.03. Feldolgozdrsa folyamatban.

9.

szervezetek

Ercsi Vdros Horvdrt Nemzetis6gi Onkorm6nyzata. ElszAmolva: 2021. 12.15. A feldolgoz6s6rol meg
nem 6rkezett ertesites.

A Hatdrron T0li HorvStok Hivataldrnak ,, a P6csi Horvdt Szinhdz mfikodes6nek
t6mogat6sa" az Orszdgos Horv6t Onkorm6nyzaton keresztUl, 50301-21121-20-2 sz6mri tdmogat6s.

10. Horv6torsz6g,

Elszdmolva: 2021 . 12. 10. Feldotgoz6sa folyamatban.

ll.

Emberi Er6forr6s T6mogat;iskezel6 EMT-TE-A-E-20-0051 sz6m0 p6ly6zat Eloado-mfiv6szeti
szervezetek tematikus egyedi tobblettdmogat6sa. Elsz5molva: 2021.09.14. ApitlyAzatlezArAsArol
m6g nem drkezett dokumentum.

12. Orsz6gos Horv6t Onkorm6nyzat: dtvildrgitds 2018. december 20. napj6tol 2019. febru6r 19. Az
dtviligit6sr6l, annak lezdrds6r6ldokumentum meg6rkezett 2021.10.18. napj6n.
13. Orsz6gos Horv6t Onkorm6nyzat'. 2019. jrinius
folyamatos penz0gyi ellenjegyz6sre

13. napj6t6l tutajdonosi megbizott

kirendet6se

14. Bels6 ellen6r ellen6rzdsi tev6kenysege, szolgSltatdsi szerz6d6ssel eves bels6 ellen6rz6si terv

alapjdn, 2020. november 09. napj6tol.

Az

ellen6rz6sek tdrgya:

a
a

A

Pecsi Horv6t

a

Szinh6z

kontrollkdrnyezet6nek-, jegyertekesit6s 6s
penzkezel6s foly-amatainak-,
t6rgyi eszk6z6k
dokumentdlds6nak-, 6s nyilv6ntart€rs6nak-,
2020. 6vi lelt6rozdsi folyamatok ellen6rz6se.
Ellen6rzesi jelentes tervezeVjelent6s negyed6vente k6szUlt.

KrinywizsgS16 ad6tanicsad6 szem6lye

:

csende J6nosn6, 7570. Barcs, GSrdonyiG6za utca 1411. (Kamarai nyilvantartdsi sz6ma.
001431)

Kcinyvviteli szolg6ltat5st v6gz6k:
Av6llalkozds konyvviteli szolgaltat6srit T6th Eszter vegzi, PM regisztrdci6s sz6ma: 11gog7

A m6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek:
Az immaterialis javak es tdrgyi eszkozdk brutt6 6rt6kenek, valamint 6rt6kcsokken6si
leir6s6nak alakul6sa.
Megnevezds
Brutt6 6rt6k (e Ft)
n1vekedds

nyit6
Vagyoni 6rtekfi jogok

zd16

nyit6

nOveked6s

csdkkends

zd16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

0

107

23 197

1 096

38 208

954

3 815

096

12

lngatlanok

Mfiszaki

csdkken6s

gep,

berendez6s

t6

I

1

673
Egy6b

g6p,

berendezds

2 179

0

0

2 179

lro0ai berendez6sek

1 258

0

0

1 258

19 544

23 197

1 096

41 645

osszesen:

2 179

2 179

0

0

JO/

300

0

667

12 500

4 115

1 096

15 519

Az efszdmolt 6rt6kcs6kken6si leir6s dsszege 2021 6vben (e Ft):
megnevezAs

dsszeg (e Ft)

Terv-szerinti ertekcsokkenes

3030

Kis-6rtek0 t6rgyi eszkOz ertekcsOt<t<enes

I
dsszesen:

ilt.

12182

TSi6koztat6 R6sz:

L6tszSmadatok
Megnevez6s
LdtszSm f6allasU (fd)

B6rkifizetes (e Ft)

Szem6lyijellegU kiflz. (e Ft)

2021

Munkav6llalok berkolts6ge

viltozis

8

vdltozatlan

43 991

nOveked6s

569

cs0kken6s

861 6s szem6lyijeilegfi

152

kimutatis 2021.

EKHO-san adoz6 munkab6r

1 295

KUlfoldi mag6nszemelyek megbfzasi diJa

11

Egy6b szemdlyi jetteg0 kifizetes

427
569

Osszesen:

44560

R6szesed6s

mis v6llalkoz6sban:

A v6llalkoziisnak nincs r6szesed6se m6s v6llalkoz6sban.

ld6beli elhatirot6sok:
Aktiv idobeli elhatiirolasok biztositds osszege 196 e Ft, 0jsdg el6fizetes 3 e Ft,
szolgdltat6sviis6rlds 45 e Ft,
bevOtelaktiv id6betiethatdroldsa 213 e Ft Osszegben kerult kimutatdsra.
Passzlv id6beli elhat6roliisk6nt 52 982 e Ft kerult kimutat6sra,

a 20216vben leutalt t6mogat6sok

osszege

kerult elhat6rol6sra, melynek felhaszn6lds a 2022 gazdas6gi ev.

Kiivetel6sek:
A kovetel6sek Osszege 409 e Ft vev6i,

6 275 e Ftvisszaig6nyelhet6 AFA, osszegben kerult kimutat6sra.

Kritelezetts6gek:
A kotelezetts6gek tartalma: 2Q21. december havi szem6lyi kifizet6sekb6l levont jarutekok
1 550 e Ft, a
munkiiltat6t terhel6 jdrulekok 533 e Ft, 2021 lV. negyed6v cegaut6ad6 befizet6si
kdtetezetts6g 33 e Ft es
szolg6ltat6svilsdrl6s 1 191 e Ft dsszegben

Az eredm6ny-kimutatis kieg6szit6se
Bev6telek alakul6sa
Az 6rt6kesit6s nett6 6rbev6tele 2021 €vben 4 196 e Ft, ebb6t berleti dij
bevetet 1 815 e Ft vott. Egyeb
bevetelk6nt 106 024 e Ft-ot realizdlt, ennek legnagyobb r6sze t6mogat6sb6l
sz6rmazott.

Ad6alap, ad6 6s m6rleg-szerinti eredm6ny
Megnevez6s
Ad6z6s el6tti eredm6nv

Tdrsasdgi ad6 alapot csOkkentO-teGtek (e

7 721
Atv. szerinti ECS

3 019

F0

dsszesen:
Tdrsas6gi

aOO

atapot novetO tetetet@Fq

Sztv. szerinti ECS

dsszesen:
Ad6alap

T6rsasigi ad6
Ad6zott eredmEny

Egyebek:

3 019
3 019
3 019

7 721
8

7 713

A vallalkozasnak 2021. december 31. -en nincs hossz0-tej6rat0 kotetezettsege.

Az el6z6 6v ad6zott eredm€nye 1 534 e Ft, Atvezetesre kerUlt az dredmenytartal6kba, a
tulajdonosdnak dOnt€se alapjiin. A t6rgy6vi ad6zott eredm6ny 7 713

e Ft.

tdrsasdg

A beszamol6si id6szakban c6ltartal6k k6pz6sre nem kerulf sor, a gazd6lkod6s sor6n, vesz6lyes
hullad6k
nem keletkezett.
Az ugyvezet6 r6sz6re 2021. evben nem ny0jtott a t6rsas6g kOlcsOnt.
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P6csi Horvft Szinh6z Nonprofit Kft.
7621 P6cs, Anna u.17.

2021. 6vi
K6zhaszn usSg i jelent6se

P6cs, 2022. miijus
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Szl5ven

Kcizhaszn usdg i jelent6s
a 2021-es esztend6r5l
1. Kcizhasznfszervezet azonosit6 adatai:

nev: Pecsi Horvdt Szinhaz Nonprofit Kft.
adosz6ma . 251 841 58-2-02
szekhely: 7621 Pecs, Anna u.17.
cegjegyzeksz6m: cg. 02-09-081 S04
eloado-mriveszeti nyilvdntart6si szdm. ESZI 131
kepviselo neve: Viddkovics Szl6ven Ugyvezeto igazgato

2.T6rgy6vben v6gzett alapc6l szerinti
bemutat5sa:

A

td

6s kcizhasznu tev6kenys6gek

rsas6g foteveke nys6g e : e load o-m riv6szet.

A t6rsas6g feladata a

megszunt Pecsi Horvdt Szinhiiz int6zm6ny feladatainak
maradektalan elldtasa, tov6bbS a humanista tartalm0 klasszikus mrivek szlnrevitele,
magyar 6s horvdt nyelvti szinhAzi eload6sok letrehozdsa kisebbsegi, foleg horv6t
szerzok mtiveinek bemutat6sa a sz6khelyen, kulfoldon 6s a magyaroisz:igi horv6tok
lakta telepUl6seken.
A hazai horv6tok 6s m6s nemzetis6gtlek mriv6szi, szinh6zi, kultu16lis ig6nyeinek
megfelelo rendezv6nyek szervez6se. Altal6nos es kozepiskolai szinhAzi studiumok
mukddtetese.
Kulfoldi 6s magyar vend6g szinhilzakat fogad, koprodukcioban eloaddsokat hoz letre
magyarorszdgi es kUlfoldi szfnhdzakkal.
A ,,Csopor(t) - Horda" magyar-horv6t mriveszeti tdrsas6g szinh Azzal kapcsolatos
tevekenysegenek lebonyol[t6sa, Csopor(t)-Horda GaleriOa mrjkodtet6se,
kepzom riv6szeti kiiil itasok rendez6se.
Magyar horv6t nyelvu kOnyvbemutatok, irodalmi eload6sok rendezese.
I

A Pecsi Horv5t Szinhlz Nonprofit Kft. kozhaszn0 tevekenysegkent az alapito
oki rat5 ba

n megj elOlt a lkoto 6s eload o-m uveszeti tevekenyseget io tytatott.

L5togatotts6

g

i

m

utatok

:

Megnevez6s
Szinh6zi eload6sok
Egyeb rendezv6nyek
2021 .evi osszes eloadds

eload6ssz6m
29
12
41

nezSszam (f6)
4762
1145
5907

A Pecsi Horvdt Szinhaz Nonprofit Kft 2021. 6vben 41 elbadAst tartott, amelybol 29
szinhAzi eloadds es 12 egyeb rendezv6ny. A horvat eload6sok sz6ma 36, ebbol
7
gyerekeload6s, 5 kUlfdldi vend6gszerepl6s, 1 eloadas anyaorsz6gi szinhaz
vend69szerep l6se P6csett.

A P6csi Horv6t Szinhfz 2021- ben
bemutatott 6s repertoiron tartott elSadfsai
Marjan KiS: Tri put Bog pomaZe (lsten megbocs6t, 6n nern) - vigj6tek
Rendezo: Vid6kovics Szl6ven
Bemutat6 idopontja: 2021 . jf nius 18.
Humor, jat6k, vigjdtek Erre van szUks6ge mindannyiunknak ebben a neh6z
idoszakban. A "Tri put Bog pomaZe" cimu eload6s eppen ebben az idoben erkezett,
amikor feladata, c6lja van. A kUldetes a kovetkezo: Elfelejteni legal6bb egy est6re
mindazt, ami velUnk tort6nt, tortenik. Anbzo e vizion keresztUl visszat6r a nyolcvanas
6vekbe, a mezogazdas6gi szdvetkezetek korszakdba, a nyugodt 6s romantikus
huszadik szAzadi m0ltba, ahol szdmtalan komikus helyzetben ismerhetjUk meg
fohosUnket Marat aki praktik6ival, ,,Uzletasszony" modjdrra egyengeti saj6t es ferje
Ento utjat is a siker fele. A helyzetkomikumokra epUlo szerkezet garantdlja a vid6m
hangulatot a kozonseg sz5m6ra. A szin6szi jetek mesteri dtvdzese a t6rtenet
humoros tartalm6val egy 0jabb sikeres eloadds a P6csi Horv6t SzinhAz repertoarjan.

fvo Bre5an: Videnje lsusa Krista u kasarni V.P.2507
(Jezus Krisztus megjelenese a V.P.2507 laktany6ban) - szatf ra A Pecsi Horvdt
Szinh6z, aTuzlai Nemzeti Sz[nh6z 6s a Vinkovci ,,Joza lvakic" Vdrosi Szinhdz
kozds produkcioja
Rendezo: Jasmin Novljakovi6
Bemutat6 idopontja: 2021. november 18.
A szindarab bemutatla az egykori Jugoszl6v 6llam katonai struktur6inak hivatalos
hozzitAll lds6t a vall6shoz, ezzel szemben, a volt 6llam minden resz6bol 6rkezo
katondk a sajdt vall6sukat nemzetUk, hovatartoz6suk, tortenelmUk r6szek6nt
fogadj6k el. A laktany6ban szolg6lo katon6k mindennapjait es tapasztalatait humoros
formdban mutatja be a szindarab. A katondk az egykori allam kUlonbozo reszeirol es
tartom6nyaibol szArmaznak, (szlovenek, magyarok, koszovoiak, dalm6tok,
zagorjeiek, muzulmanok) kUlonb0zo vall6si meggy6zodesUkkel (katolicizmus,
ortodoxia, muszlimizmus) humorosan AbrAzoljAk a saj6t vall6sukhoz valo
viszonyukat. Mindannyian hisznek az Egy lstenben, abban a politikai rendszerben,
amely tiltja mindezt.

Jordi Galceran: Metoda (Gronholm modszer)
Rendez6: Nina Kleflin

-

szinmrj

Bemutato id6pontja: 2021. december 10.

Negy palyAzo h6rom ferfi 6s egy no - felveteli beszelget6sre 6rkezik egy
multinacion6lis v6llalathoz, ahol kereskedelmi igazgatot keresnek. A ko16bbi
szurokon mar Stjutottak ez lesz az utolso megm6rettetes. A jelentkezoknek
azonban a hagyom6nyos interj0 helyett meglehetosen szokatlan feladatokat kell
megoldaniuk, melyek egyre bizarrabb es feszultebb helyzeteket teremtenek... Vajon
mi mindenrol hajlandoak lemondani, hogy megszerezzek az allast? Milyen
erofesziteseket tesznek, meddig kepesek elmenni ebben a harcban?
Vannak-e tabuk, mordlis hat6rok? ,,A Gronholm-modszer otlet6nek alapja megtort6nt
esem6ny. Nehdny eve egy madridi kuk6ban megtal6ltdrk egy szupermarket-l6nc
szem6lyzeti oszt6ly6n dolgozo alkalmazott feljegyzeseit azokrol a nokr6l, akik
p6nzt6rosi 6ll6sra jelentkeztek. A feljegyz6sekben hemzsegtek a hfmsoviniszta,
idegengyuilolo, durva jellemzesek (,,kov6r, bogy6s", ,,dagadt, kUlf6ldi", ,,sot6tborr.i, azt
sem tudja, hogyan kell kezet fogni", ,,slpolo hang0, tiszta idiota", stb.). Ez az

alkalmazott, annak tudat6ban, hogy 16 osztottAk a kiviilasztds szent misszioj6t,
felhatalmazva 6rezle mag6t, hogy ilyen onkenyesen nyilatkozzon olyan emberekrol,
akiket egydltaldn nem ismert. Elkepzeltem ezeket
Repertodron

ta

rtott el6ad6sok:

1. Tomislav Zigmanov : Bunyev6c blues - szinmrj (horv6t nyelvr.l eloadas)
Rendezo: Vidikovics Szl6ven

Az irodalmi

remekmuben monologok 0tjan megjelenik a szabadkai Bunyev5c
Horv6tok sorsa, eletk6pei, az egyszerri emberek reg elfelejtett sorsszeriisege,
amelyre nagyon kevesek mutattak erdeklodest 6s vetettek papirra tort6netUket. A
szimbolikus ertekek tUkr6ben, eme monologok t6keletes kepet nyujtanak a
bunyevdc, kisse vad, asszociativ, un. tanyasi egzisztenci6k gyenge szoci6lis
kapcsolataikrol 6s kohezioirol. A kisero p6rbeszedekben ,,169yul a szereplok
tragediaj6nak 6les kontrasztja", majd befejezod ik eletUk t6rt6nete.
A teljes prozai szerkezet voltakeppen egy csod6s kaleidoszkop- csak a veletlenek
puszta kerete koti ossze a szereploket egyetlen egys6gbe, mint ahogy a t6rt6nelem
folyamdn ez gyakran tdrt6nt, de meg ma is el sajat nemzetis6gUk mindennapjaiban.
A fent emlitettek kUldnoskeppen 6rv6nyesUlnek, amikor a Bunyev6cok szenved6sei
kerUlnek el6terbe -az itteni ember tragedi6ja teljes mertekben a priv6t szf6ri\6ban
jelenik meg, a csal6di korben, amely tragedidkrol csak a legkozelebb ello kor
tudhatott... Miert? Az6rt mert a Bunyevdcoknak sosem volt sajat maguk altal
l6trehozott nyilvdnos forumuk szinte egyetlen egy szegmensben sem, ami a
kovetkezoket eredm6nyezte: az eletUk an6lkUl zajlott, hogy bdrmilyen korszeru
modon tematiz6lhattak volna.Eme szeles fogalmi vetUlettel, Zigmanov muve a
Bunyev6cokrol egy saj6tos mondakdrre hasonlit! A szerzo ujra, sz6nd6kosan
alkalmazza az alcim kettos jelenteset - a ,,saga"-t (mondakort), mint a hanyatlds 6s
oldodds szomor[, dm er6s illatat 6s a ,,saga"-t (mondak6rt), mint az emberi
sorszerus6g fokuszba dllitasat. A szerzo tudatosan, romantikus szSlakkal tolti meg a
szoveget lok6lis szinekkel-a flldrajzi elnevez6sektol a n6prajzi jelzokon 6t, hogy
szil6rdan jellemezze eme 6lett6rre jellemzo tenyeket. Az igy elkeszitett es realizAlt
Zigmanov mrj, tokeletes kalligrafikus finom leir5st ad errol a vi169rol es nyelvrol, a
vil6grol 6s a nyelvrol, amelyek nagy reszben mAr a feledes homaly6ba merUltek.

2. Goran Smoljanovi6: Szak6csok - horvdt

nyelvr,i nevelo sz6ndekri eload6s

gyerekeknek
Rendezo: Goran Smoljanovi6

Az eloaddrs egy interaktiv - edukativ kom6dia, melybe a cselekv6s mozgatorugoi a
cimszereplo szakdcsok, akik folyton bajba kerUlnek, mikdzben az Unnepi vacsora
el6keszites6n f6radoznak, 6m sajnos a recepteket sorra hibasan 6rtelmezik. A
szereplok nem tal6lnak kiutat szorult helyzetUkbol, ez6r1. a komedia elemi r6szek6nt
bevonjuk a kozons6get a jatekba 6s velUk egyUtt oldjuk meg az adott problemdkat.
Az elSadAs az eduk6cio es a mriv6szet szoros kapcsolatdn alapul. A nevelo c6lzattal
gazdagon inspirdrlt eload6s letrejottet egy nyelv6sz szakember is segiteni fogja a
horv6t nyelvi oktatSs metodikdja alapjdn. A mr.iv6szeti koncepciot Bertolt Brecht
szinhAzelmeletere alapozva hozzuk letre, ahol a fo hangsulyt a szereplok es a
kozonseg kozotti interakcio kapja. CelkozonsegUnk a magyarorsz6gi horvdtul tanulo
4-11 eves kisdidkok, valamint a nevelok, tan6rok pedagogusok kore. A mu szerzoje

Goran Smoljanovic aki az Eszbki Szini Akad6mi6n v6gezte tanulm6nyait es szin6szbdbszin6sz szakokon szerzett diplom6t. Nev6hez hat saj6t mr-i megvalosft6sa
kotheto, amelyeket az ifju szakember Zadarban, Esz6ken, Bjelovarott allithatott
szlnpadra. pedagogusok kdre. A mri szerzoje Goran Smoljanovic aki azEszlki Szini
Akademi6n vegezte tanulm6nyait es szin6sz-bdbszinesz szakokon szerzett diplomat.
Nevehez hat sajat mti megvalosit6sa kdtheto, amelyeket az itju szakember
Zadarban, Eszeken, Bjelovarott allithatott szinpadra.
3. A.P. Csehov; Egyfelvon6sos kom6di6k - vigjatek (horv6rt nyelvri eloadiis)
Rendezo. Funk lv6n

Csehov ket egyfelvondsosa, a Lednyker6s es a Medve igazi klasszikus alapokon
nyugvo "csehovi kom6dia". Szereploik zArkozott, mag6nyos emberek, akik hi6ba
prob6lnak vagyaiktol hajtva felUlemelkedni onmagukon, komikus 6n6mit6saik
l6tszolag az utolso pillanatig gyozedelmeskednek rajtuk 6s elv6lasztlak oket. De csak
ldtszolag, mert - b6r szinte tehetetlenUl csetlenek-botlanak az emberi kapcsolatok
ftvesztojeben - t6rt6neteik surrls6ge, 6rzelmi felfokozottsdga megis megmutatja
nekik a helyes ir6nyt, hogy vegUl egym6sra tal6lhassanak.
4. Miro Gavran: MuZ moje Zene ( A felesegem ferje)
Rendezo: Nina Kleflin

- vigjatek

Az 1991-ben irodott mu a kdzonseg es maga az iro megnevettet6s6re, valamint a
szineszek alakitotta felismerheto szerepek megformdl6s6ra szUletett. A szerzo elso

vigjilteka alkotoi tevekenysege folyam6n, amely meghozta szlmAra a sikereket.
5z6z 6s ezernyi ismetleset elvezhettek a ndzok Europdban, Amerikdban 6s Azsidban
egyar6nt. A hdrom szereplos, vagy mondhatndnk egy valodi szerelmi h6romszog
bonyolult Osszevisszas6ga rajzolodik ki a muben. Ket 6tlagember kUzdelme
ugyanazon noert nem egyedi eset a tortenelemben. A korai lrds, A felesegem ferje
mind6ssze e ket szereplo elso tal6lkozAslt 6s a helyzet megvildgosit6sdt mutatja be.
1996-ban azonban megszUletett a t6rt6net folytatdsa, amelyben m6r a harmadik
szem6ly is megjelenik, a No-aki az eg6sz bonyodalom kivSltoja, foszereploje,
irdnyitoja. Ez a tdrtenet a Feles6gem ferjenek visszat6r6se cimet viseli. E ket
tortenetet 6tvozve, egy eloadasban fogalmazodik meg a tebolyult 6s nem
mindennapi tdrt6net esszenci5ja, ahol Krese, a dalm6t eletmrivesz 6s Zarkec a
szlov6n eminens dolgozo prob6lnak megold6st tal6lni sorsukat megkeserito, vagy
6ppen megedeslto kedvesUk Dragica tdrsasj6t6k6ban. Tortenik mindez a hetvenes
6vek Jugoszlavi6jaban, amikor m6g orsz6gon belUl nem sz6mitott nemzetkozinek
egy vasutvonal es zokkenomentesen lehetett utazni, hat6rok nelkUl a nagyv6rosokma m6r fov6rosok-k6zott. lgy lehet, hogy Dragica, mint a Ljubljana-Z-grdb-Split
gyorsvonat h6ziasszonya, kiszolg6loja, munk6ja miatt ketlaki eletet el a ket
v6g6llomason. Ha Ljubljanaban adja le szolg6lat6t ugy flrjehez Zarkechez t6r haza,
6m, ha Splitben kell ejszakAznia ugy Krese agyat melegfti azon az ejszak6n. Egy
napon azonban Zarkec egy v6letlennek k6szdnhetoen rdlel Dragica kabritjaban egy
hivatalos h6zassdglev6lre amely kdzte 6s Krese k6zott kottetet. Titokban
felkerekedik es Splitbe utazik rivdlisdhoz, hogy kerdore vonja, mjad rdbf rja, hogy az
hagyja el kozds felesegUket, A pillanat amikor a ket ferfi vegre r6jdn, hogy felesegUk
az orrukn6l fogva vezeti oket, elhatarozzAk, hogy rendorkezre adjak-am ekkor
felebred bennUk a sok sz6p eml6k es rajonnek, hogy nem tudnak n6lkUle 6lni,
elhagyni sem akarj6k, elveszlteni sem, ez6rL ink6bb, most m6r mint sorst6rsak,
bar6tok akkent dontenek, hogy minden maradjon a regiben. Mindketten tudnak

egymasrol es tovSbbra is osztoznak Dragic6n, aki persze nem is sejti ferjei
egyezs6get. A tortenetben k6t esztendo telik el, amikor Zarkec ujra Splitbe latogat
baratlAhoz, hogy figyelmeztesse-felesegUk megcsalja oket egy harmadik fellel. Most
betelik a poh6r, es 0gy dontenek veget vetnek a titkolozdsnak-lebuktatjak 6rlailannak
hitt nejUket. Elerkezik a v6rva v6rt pillanat amikor Dragica szembesUl ferjei
leleplez6sevel-eldjul es hitegeti oket, hogy ez csak egy veletien 6s nem sz6nd6kos
r'6sz'6rol. A k6t felszarvazott ferj m6rg6ben fel akarja dobni a not a rendors6gen
bigamia v6ts6ge miatt, 6m ekkor rSjonnek, hogy ok csak rosszul jarnrinali e
cselekedettel-szegyenbe kerUln6nek, hogy igy 6tvert6k oket. Dragicdt ez6rt ok
maguk akarjak megbUntetni. Ezent0l nem n6zhet egyetlen f6rfira sem,
engedelmeskednie kell ferjeinek, f6zni, takaritani, rendes felesegnek lenni. Zarkec 6s
Krese el6gedetten konstat6ljak, hogy tervuk bev6lt, am felesegUk ekkor ugy dont,
vagy ink6bb csak noi fortellyal 6lve, elhatlrozza, hogy mindkettejUkkel szatiii, vagy
csak az egyikukkel. A jatekos felismer6sben a ferjek kets6gbeeseit ,,harcot" vivnak-a
bentmarad6sert es vegUl beleset6lnak ujra Dragica csapdajaba, aki felaj6nlja, hogy
ha minden marad a regiben es ferjei odaadoak, hris6gesek lesznek hozzA, akkbr
mindkettot megtartja. igy is lett 6s a k6t firi ismet pofari esett, de boldogok, hogy a
nejUk vegUl nem lett egy harmadik ferfi tulajdona. A tdrtenet ezen leir6sa kisse nyers
es komoly hangv6telui, dm a fordulatokban 6s csavarokban gazdag vigjatek es
szin6szi talentum nagyon nagyon viccess6 6s eletszertjv6 teszi a mtjvet. A
nevettet6s nagymestere Miro Gavran kortdrs horv6t iro, kinek mrjveit sz6mos
magyarorszAgi szinh6z is mrisor6ra tizle 1961-ben szUletett. Mrjvei 40 nyelvre lettek
leforditva. Tobb mint 250 sajdt mrivet adt6k ki haziljaban 6s kUlfoldon egyar6nt.
Dr6mai mriveib5l vil6gszerte mintegy 380 szinh6zi bemutato ldtta meg a napvitagot
es amelyeket n6gy milli6 ember l6tott m6r osszesen. ValoszinUleg o a2 egyelen elo
dr6mair6 kinek of orszdgban rendeztek fesztiv6lt mriveibol. Horvatorsz5gOan 6 a
legtermekenyebb ir6.Tiz regenyt, k6t mese kotetet, egy dalos k6tetet, valamint nyolc
gyermekeknek szolo k6nyvet jelentetett meg, de irt h6rom film forgatokonyvet, harom
librettot musicalekhez es egyet oper6hoz. RendkivUI gazdag elet6tja es eiismertsege
a horv6t irodalom kiemelkedS alalgirua tette ot. A Pecsi Horv6t Szinhaz bUszke, hogy
bemutathatta miivet 6s rem6li, hogy a Gavran FesztivSlok valamelyiken jelen trli
lenni majd a jovoben. Az eloadds ebben a rendkivUli helyzetben is popul6ris, igy ha
majd megszrinik a jarvanyvesz6ly 6s visszater minden a regi mederbe, e2t az
eloaddst ak6r 6vekig reperto6ron lehet tartani. A rendez6s, a szfnmuv6szek j6teka, a
dlszlet es hattertechnika mind, mind kitun6 alapjai egy igaz6n jol sikerUlt vigjiteknak.

3' Kdzhaszn0 tev6kenys6g 6rdek6ben felhasznilt p6nzrigyi adatok kimutat6sa
Vagyon kimutatisa
Megnevez6s
Befektetett eszkOzok
Kdvetel6sek
P6nzeszk6zdk
Aktiv idobeli elhatdrol6sok
Passziv id6beli elhatrirokisok

adatok e. Ft-ban
Tirgy 6v
26 126
6 684
34 521
457
52 982

El6z6 6v
7 044
2 990
26 175
2 546
32 412

Bev6telek kimutatisa
Megnevez6s
Onkorm6nyzati tdmogat6s
EEMI t6mosat6s
trgyep Koznasznu Devetelek
ratYalalt peveleleK
E'eramogatas tamogatas
TAOT helyettesit6 tdmooatas
r\ama(
trgyeD oevelel
E evereteK osszgsen:

El5z6 6v
0
65 661

1 114
2 500
0

adatok e. Ft-ban
TSrov 6v
34 826
37 690
1 437
0

11 414

5 319
28 086

0

0

605
83 429

2 872
110 230

A szinh.Sz mindig torekszik arra, hogy az adott 6vben kapott bev6teleket fel
haszn6lja k6zhaszn0 c6ljainak el6r6se 6rdek6ben.

is

Kiadisok kimutatdsa
Megnevez6s
ozernetyl KtllzeleseK
tvt unKatratol Iernelo larulekok
rJotogt KtaqasoK
EIICKCSOKKCNES

Egyep raToroltasoK

r\tat|asoK osszgsen:

El5z6 6v
34 195

2179
37 459

I 031
31

81895

adatok e. Ft-ban
Tdrsy 6v
43 991
2 649
43 552
12 182
135
102 509

Kcizhasznus6gi

jo96llis meg6ilapitisihoz szilks6ges mutat6k

Vezet6 tiszts6gvise

I

6ne

k n yrijtott

j u ttatdso

k
adatok e. Ft-ban

Alapadatok
vezeto iqazqato

Alapadato
%

Elozo 6v

B.Evescissffi

a szemetyt Jovedetemado meghatArozott
rrSsz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti
felhaszn6lSsr6l sz6l6 1996. 6vi CXXV|. Tcirv6ny
ala,pjln etutalt cisszeg
u.
^szszotgattatasl Devetel
E. NOrmaltv tamogatas
t-_.

r. az Europat unto strukturalis alapjaib6l, illetve

Koh6zios alapb6l nvriitott szolo6ltatjs
lerrrgatr pevetet [E-(c+t,+E+F)]
n. \rsszes rarorq{srlllegse)___

83 429

Tdrgy ev
110 230

n

0

83 429

110 230

0

U

0

0

81 895
36 374
B1 895

102 509
46 640
102 509

a

19.

J. Kcizhaszn0

;---_-tev6kenyseg iaioigiaa;i

L. a szervezet munkij6ban --_
lcizrGrruikcl
kciz6rdekfi <ink6ntes tev6kenys6g16l sz6l6 2005.
gvi_ IXXIVI
L[. tctrv6lrynek megfetet6en

Erororras euatottsag mutat6i
rr. s (4) a) LB1+82t2> 1.000.000,_ FtI

trcrv,

(az dtlagos 6ves bev6tel meohala dia az eovmiliA fnrinrnr\
trGr.v.

rz. s (4) ol [K1+K2>0j

(a ket 6v egybesz6mitott ad6zott eredm6nye_t6rgyev
eredm6ny- nen nulla)
tr-clv. rz. s (4) c) [(t1 +t2_41 _42)/(H1+H2)>0.25]
(a 919m gtVi je1 leg ri r6ford it6sa i-a vezet6 tiszisegvisLtot
luttatSsainak figyerembe v6tere nerkur - er6ri az dsszes

15q4_l____

_tt{

Mutato teliesitese
rgen
igen
nem

rgen

igen

rgen

S&ro rlel kaoas -egynesyed6q

Er-|.v. oz. s (c/ a/ [(u l+uz)/(u1+u2)>2.021
(a szem6lyi jovedelemado meghat6rozott r6si6nek
-----_

az
adozo rendelkez6sei szerint felajdnlott osszegbor kiutart
Osszeg el6ri az 54.9 szerinti bev6tel nelkul szZmitott
osszes bev6tel ketto sz6zal6k6t)
trvLv. cz. g (c) o) [(J1+Jz)/(H1+H2)>0.5]
(a kozhaszn0 tev6kenys6g 6rdek6ben ferm-erurt korts6gek,
rdfordltdsok el6rik az osszes riforciit6s a k6t 6tr 4lan4hon\
truLv. JZ. s (c) c) L\L1+L2)t2>10f61
(a kozhasznf tev6kenys6g6nek eil6t-6sdt tartosan (ket
ev
6tlag6 ba n) legald bb tiz k6z6rdekri onk6ntes tevekenys6get
v6gzo szem6ly seglti a k6z6rdekrj 6nk6ntes
tev6kenys6grol szolo ZOOS. evi LXXXVIll. torv6nvnek
megfeleloen)
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