
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.28 18:54:17

07 Székesfehérvári Törvényszék

Fészek Színház Kulturális Egyesület

0 7 0 2 0 0 0 1 7 8 7 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.00



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Fészek Színház Kulturális Egyesület

2 4 8 3 Gárdony

Erkel Ferenc utca

2.

    

0 7 0 2 0 0 0 1 7 8 7

0 7 0 0 P k 6 3 3 3 1  2 0 0 1

1 8 4 9 3 2 3 4 2 0 7

Cziczó Attila Róbert

Budapest 2 0 2 0 0 9 2 6

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

4 149

4 149

5 027 8 784

373 1 633

4 654 7 151

5 027 12 933

1 938 10 455

2 834 1 938

-896 8 517

2 974 356

2 974 356

115 2 122

5 027 12 933

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Fészek Színház Kulturális Egyesület

6 964 7 591 6 964 7 591

3 915 17 193 3 915 17 193

14 14 14 14

3 901 17 179 3 901 17 179

1 192 1 192

10 879 24 784 10 879 24 784

10 879 24 784 10 879 24 784

11 776 15 350 11 776 15 350

0 2 0 2

0 0 0 0

915 915

11 776 16 267 11 776 16 267

11 776 16 267 11 776 16 267

-897 8 517 -897 8 517

-897 8 517 -897 8 517

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

3 815 16 000 3 815 16 000

1 500 1 500

84 140 84 140

1 192 1 192

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Fészek Színház Kulturális Egyesület

2 4 8 3 Gárdony

Erkel Ferenc utca

2.

    

0 7 0 0 P k 6 3 3 3 1  2 0 0 1

0 7 0 2 0 0 0 1 7 8 7

1 8 4 9 3 2 3 4 2 0 7

Cziczó Attila Róbert

kulturális tevékenység

2008 XCIX.tv.

az előadó-művészeti szervezetek jogállásáról 1§(1) és 3§(1)(6)

Magyarország polgárai

5661

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

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

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

10 879 24 784

84 140

10 795 24 644

11 776 16 267

0 2

11 776 16 267

-897 8 517

13 13

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

EMT-TE-19-0336 A FÉM Színház színházi eszközfejlesztése

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019. január 1. – 2020. május 31.

3 000 000

1 346 986

3 000 000

3 000 000

1 346 986

1 653 014

3 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

EMT-TE-19-0495 "Iza és Krisztián" c. tévéjáték elkészítése

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019. január 1. – 2020. május 31.

10 000 000

10 000 000

1 900 000

10 000 000

1 900 000

1 900 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

EMT-SZM-KL-19-0033 A FÉM Színház Arts and Café támogatása 2019

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019. január 1. – 2019. december 31.

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

A Fészek Színház működési támogatása

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

2019.01.01 - 2019.12.31.

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

SZJA 1% támogatás

Magyar Állam

2019.01.01 - 2019.12.31.

140 028

140 028

140 028

140 028

140 028

140 028

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Fészek Színház Kulturális Egyesület

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 23.31.01



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

avdhA5-51cb5f2b-4dfc-4445-b9a5-e10909a39db9.pdf
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A Fészek Színház Kulturális Egyesület 

Közhasznúsági jelentése 

a 2019-es esztendőről 

 

 

 

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

A Fészek Színház Kulturális Egyesület a 2019. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét állította össze. A mérleg főösszege 12 933 ezer Ft, a saját tőke 10 455 ezer Ft. A részletes kimutatás a 

PK-542 egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és eredmény-kimutatásából látható. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

Tárgyévben a Szervezet központi költségvetési támogatásként, az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 

2019- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázatra összesen 16.000.000 Ft-ot, helyi 

önkormányzati költségvetési támogatásként 1.500.000 Ft-ot, SZJA 1% adózói rendelkezés alapján kapott 

támogatásként 140.028 Ft-ot, magánszemélyektől adományként 1 191 570 Ft-ot, összesen 18 831 598 Ft támogatást 

kapott.  Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2019- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében 

három pályázat lett sikeres. Az EMT-SZM-KL-19-0033 számú működési többlettámogatás támogatási időszaka a 

2019 év, a támogatás összege 3.000.000 Ft. A kapott összeget szervezetünk teljes egészében fel is használta, a 

támogatási összegekkel a megfelelő szervek felé, a határidők betartásával mind szakmailag, mind pénzügyileg el is 

számolt. Az EMT-TE-19_0336 számú színházi technikai fejlesztési tematikus többlettámogatás támogatási időszaka 

2019.01.01 – 2020.05.31., a támogatási összeg 3.000.000 Ft. A kapott összeget tárgyévben teljes egészében fel is 

használta a támogatási célra, azonban a támogatás elszámolása még nem történt meg, hiszen az elszámolási határidő 

még nem járt le. A támogatási összegből a Támogatói Okiratnak megfelelően 1. 346.986 Ft-ot dologi költségekre, 

1.653.014 Ft-ot pedig felhalmozási kiadásokra költöttünk. A 2018. XLI törv. 216 §szerint a költségek ellenértékére 

kapott dologi költségek összegét lehet szerepeltetni a 9. számlaosztályban bevételként. Így 1.346.986 Ft 2019 évben 

támogatás, mint bevétel, az 1.654.014 Ft összeg pedig elhatárolt. Az EMT-TE-19-0495 számú tévéjáték elkészítésére 

kapott többlettámogatás támogatási időszaka 2019.01.01 – 2020.05.31., a támogatási összeg 10.000.000 Ft. A kapott 

összegből 1.900.000 Ft-ot használtunk fel tárgyévben a támogatási célra, a fennmaradó összeget pedig 2020 első 

negyedévében használtuk fel a támogatási célra. . A 2018. XLI törv. 216 §szerint a költségek ellenértékére kapott 

dologi költségek összegét lehet szerepeltetni a 9. számlaosztályban bevételként. Mivel a Támogatói Okiratban a 

támogatási összeg dologi kiadásként szerepel, így a kapott összeg a 9. számlaosztályban bevételként szerepel. A 

támogatás elszámolása még nem történt meg, hiszen az elszámolási határidő még nem járt le.  

A tárgyévben kapott támogatás összege 14 930 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. Az SZJA 1% bevétele 

az előző évhez képest 56 ezer Ft-tal nőtt, Előadó-művészeti szervezetként ebben az évben sikeresen igénybe vettük 

az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatását. Tárgyévben szervezetünk adományokat is kapott, így az előző 

évhez képest támogatásunk növekedést mutatott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a PK-542 

egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletei (összesen 5 oldal) mutatják be. 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak 

elérése érdekében. 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

Egyesületünk nem nyújtott cél szerinti juttatást. 
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5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 

SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 

Tárgyévben a Szervezet központi költségvetési támogatásként, az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 

2019- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázatra összesen 16.000.000 Ft-ot, helyi 

önkormányzati költségvetési támogatásként 1.500.000 Ft-ot, SZJA 1% adózói rendelkezés alapján kapott 

támogatásként 140.028 Ft-ot kapott. A tárgyévben kapott KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, 

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS összege 

13 739 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés oka az, hogy előadó-művészeti szervezetként 

ebben az évben sikeresen igénybe vettük az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatását, az SZJA 1% bevétele 

is növekedett. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a PK-542 egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő 

mellékleteinek első öt oldala mutatja be. 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 

ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása ebben az évben nem volt. Ennek oka, hogy bevételeinket elsősorban a 

színház működtetésére és az előadásokra költjük, amit lehet, önkéntes munkában oldunk meg.. Megállapítható, hogy 

a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a PK-542 egyszerűsített éves 

beszámoló közhasznúsági mellékletének 6. pontja mutatja be. 

 

7. A TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 

RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

A Fészek Színház Kulturális Egyesület 2001. óta működő, a dráma és pedagógia határait feszegető színházi társulás. 

Színházunk – az egykori diákszínjátszásból alakuló társulat – a közösséget preferáló, a szavak erejével, a jelenkor 

problémáival, a valósággal foglalkozó, azt feldolgozó színpadi művek létrehozására létrejött együttes, melynek célja 

a színházi formanyelv megújítására tett kísérletek mellett az általunk megismert színházi hagyományok, 

élettapasztalatok, társművészetek vizsgálata, alkalmazása, valamint a hivatásos és műkedvelő színházcsinálók közötti 

párbeszéd és együttalkotás lehetőségének biztosítása. Mindezt Európa közepén, hittel és pozitív jövőképpel tesszük. 

2008-ban diákszínházként indultunk, majd 2009-ben az Új Színház Kőfal-Pályázat nyerteseként a Fészek Színház 

működtetésével két sikeres évadot valósítottunk meg. 2010. óta az Orczy téren, az egykori Ganz-csarnok egy 

részében kialakított 40 nézőhelyes kamarateremben működtünk. 2018 őszétől új színházat hoztunk léte FÉM Arts & 

Café néven, melynek játszóhelye a 1056 Bp. Váci utca 40. szám alá költözött. Az újonnan létrehozott összművészeti 

közösségi tér lehetővé teszi társművészetek beemelését programunkba, e mellett színházi működésünk is nagyobb 

lehetőséghez jutott az új hely adta lehetőségek miatt. Sokkal több látogatót, nézőt tudunk fogadni és több a lehetőség 

más művészeti rendezvények rendezésére is. A 2019. év volt az első olyan teljes év, melben az új helyen zavartalanul 

tudtuk céljainkat megvalósítani.  

Egyesületünk 20 tagból áll. Állandó társulatunk egy főből áll, előadásonként meghívott művészekkel dolgozunk. 

jellemző viszont, hogy a nálunk megforduló művészek több éven keresztül dolgoznak velünk együtt több 

produkcióban is. 2017-ig évadonként átlagosan három-öt bemutatót tartottunk, közel 100 előadással. Az új helyen a 

2018-as évad csonka évad volt, adataink így nem voltak rendhagyóak. 2019-ben immár teljes elánnal dolgoztunk, így 

tudtuk létrehozni a következő színházi előadásokat és más művészeti eseményeket: 

Saját előadások: 

20 különböző előadás, összesen 114 alkalommal, 2925 fizetőnézővel 

Vendégelőadások: 

54 különböző előadás, összesen 77 alkalommal, 2066 fizetőnézővel 

Külföldi vendégelőadások: 

2 külföldi vendégtársulat, összesen 3 alkalommal, 127 fizetőnézővel 

Egyéb kulturális rendezvények: 

4 képzőművészeti kiállítás (alkalmanként 1 hónapos kiállítási idővel), a megnyitókon összesen 197 vendéggel 

2 fotókiállítás (alkalmanként 1 hónapos kiállítási idővel), a megnyitókon összesen 116 vendéggel 
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6 irodalmi est és könyvbemutató összesen 188 vendéggel 

2 filmvetítés összesen 42 vendéggel 

Mindösszesen 208 egész estés művészeti esemény, 5661 nézővel 

 

Ismertebb művészeink, vendégművészeink Andai Kati (társulati tag), Bezerédi Zoltán, Stubnya Béla, Ambrus Asma, 

Horváth Károly, Márton András, Bacsa Ildikó. 

Művészeti - szakmai szempontok 

A SZÍNHÁZ maga, mint műfaj, elengedhetetlen része a kulturált ember életének, ám megismerni, megszokni, 

megszeretni nem egyszerű. Előadásaink kortárs drámák, a ma nyelvén szólnak, így könnyebben találnak utat a falak 

mögött megbúvó fiatalokhoz, nézőkhöz. 

Mivel komolyan gondoljuk egyesületünk alapvető céljainak gyakorlását, úgymint az ifjúsági és felnőtt kulturális élet 

koordinálását, segítését, minél több embert igyekszünk elérni rendezvényeinkkel, előadásainkkal, fejlesztő 

csoportjainkkal, weboldalunkkal. 

Gyakorlattá vált színházunkban, hogy az előadások után, annak kapcsán beszélgetéseket szervezünk a hozzánk 

ellátogató vendégekkel. Ezen alkalmakon igyekszünk hidat teremteni játszó és néző között, a színház két oldala közti 

átjárhatóságot tágítva. Beszélgetünk a látottak kapcsán a felmerülő kérdésekről, társadalmi, kulturális jelenségekről, 

a színházcsinálás rejtelmeiről és bármiről, ami az adott csoport igényeit szolgálja. Ezt nagyon fontos küldetésünknek 

tartjuk, hiszen ezáltal erősödnek a szociális kapcsolatok, mely kihatással van a társadalom egészére. 

Szerencsére az évek alatt számos visszaigazolást kaptunk arra, hogy nagyon nagy az igény ezekre az alkalmakra. A 

közönséggel való beszélgetéseinket foglalkozásvezetőink önkéntes társadalmi munkában végezik. 

Ugyanezen célok elérése érdekében működtetjük hivatalos weboldalunk szolgáltatásait is, ahol olvashatóak 

aktualitásaink, műsoraink, előadásaink leírása, illetve bemutatjuk alkotóinkat és közzé tesszük a rólunk szóló 

visszajelzéseket cikkek, képek, videók, rádiós hanganyagok formájában. A Facebook oldalunkon is közel 3000-en 

követnek minket napi szinten. 

Független színházi társulatunk a fent leírt céljait tartja szem előtt produkciói létrehozásakor. Témáink jellemzően 

korunk társadalmi problémáival foglalkoznak, elkészítésükkor arra törekszünk, hogy a játszót és a nézőt minél 

jobban közelítsük egymáshoz. 

A színházi struktúránk lényege, hogy elősegítsük az új színházi kezdeményezéseket a tehetségek érvényesülését, a 

színházi formanyelvet megújító magas színvonalú előadások létrejöttét.  

 

Saját előadásaink a 2019. évben 

1. Cziczó Attila: ÉDES DEZSŐ! c. drámája a Kosztolányi Dezső fiktív életrajza, mely tulajdonképpen a tehetségét 

fel nem használó ember tragédiája. (2 előadás, 23 néző) 

2. NÉPMESÉCSKE c. mesénk egy népmesefűzérre szerkesztett interaktív mese a legkisebb korosztálynak. (1 

előadás, 11 néző) 

3. Cziczó Attila: IZA ÉS KRISZTIÁN c. monodrámája Andai Kati jutalomjátéka. Az öregedő nő keserveit és 

örömeit végigkövetve a néző hol sírna, hol önfeledten kacagna! A színésznő és kitalált hősének szimbiózisa 

elementáris erővel hat a nézőkre, akik főleg az idősebb korosztályt képviselik, ám a fiataloknak megtartott 

„értelmező” előadások is különleges élményt hagytak maguk után. Az előadást havonta 1-2 alkalommal játsszuk 

speciális színpadi környezetben. (7 előadás, 89 néző) 

4. Cziczó Attila: ANNUSKA2.0 c. vígjátéka volt az év első ősbemutatója. Az előadás megkapó őszinteséggel 

beszél a színházi világról, miközben belepillanthatunk Gárdonyi Géza eltitkolt életének foszlányaiba is. (15 

előadás, 494 néző) 

5. A SZENVEDÉLY LOLA SZERINT c. bohócdráma volt az év másik bemutatója, ami egy francia eredti mű 

alapján került színpadra színházunkban. (11 előadás, 80 néző) 

6. 1 ÉVES A FÉM! szerkesztett irodalmi műsor (1 előadás, 51 néző) 

7. BELVÁROSI FÉMES ESTÉK A Belváros-Lipótváros Önkormányzatával együttműködésben szervezett előadó-

művészeti események. A fellépő társulatokat, művészeket az Önkormányzat delegálta. (10 alkalom, 145 néző) 
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8. CZICZÓ ATTILA ÉNEKEL ÉS GITÁROZIK Szerkesztett zenés irodalmi est (2 alkalom, 25 néző) 

9. CZICZÓ MÓDSZER nyitott színház (1 alkalom, 13 néző) 

10. Cziczó Attila: FÉM c. abszurd dráma Drámatagozatos érettségiző fiatalok készülnek az életre, köztük a két főhős, 

Lola és Samu. Az ő történetük, együttlétük tizennyolc éve elevenedik meg a színen, két lehetséges variációban: 

Stellával (a gyermekükkel) és nélküle. Formabontó, érzelmeket felkavaró, őszinte, merész, ugyanakkor sírós-

nevetős, afféle "igazi" fiatalos színházra számíthat a néző. (24 alkalom, 623 néző) 

11. Cziczó Attila: HALHATATLAN c. dráma "A generációk összecsapnak! Apa, lánya, unokája ülnek az urna 

mellett, és fogalmuk sincs, mihez kezdjenek. Főleg egymással! Egy nyelvet beszélnek, hiszen a magyar valóság 

ez, mégis tolmács kell hozzá, hogy megértsék egymást. Lehetne drámai a helyzet, esetleg tragikomikus, de az élet 

csak komédia lehet. Mit kezdjünk azzal a férfival, akinek apja ÁVO-s tiszt volt, találkozott Istennel, eltemette 

lányát, s most halott feleségével filozofálgat? Nevessünk rajta! Vagy sírjunk vele. Vagy egyszerre: sírva-nevetve 

drukkoljunk, hátha végre egyszer az életben, egy nyári éjszakán megiszik velünk négy-öt pohár pálinkát, a kerítés 

mellé hugyozik, és a kertben elalszik a hintaágyon. Mert a halhatatlanok a hétköznapi hősökből lesznek. Akik 

akár mi is lehetünk! Sőt, a hétköznapok hősei mi vagyunk…" (11 alkalom, 271 néző) 

12. Hogyan csináljunk színházat? színházi workshop (1 alkalom, 66 néző) 

13. Cziczó Attila: VÁCI UTCZA 40. c. tragikomédia „A temetők tele vannak nélkülözhetetlennek hitt emberekkel.” 

Róbert, a negyvenes éveit megkezdő fiatal festő, az apjától megörökölt Váci utcai lakásban éli életét Verával, a 

feleségével. A férfi egy meglehetősen feszült kapcsolatot (nem) zárt le apjával annak halálával. Róbert néhány 

éve temette el szülőjét, ám az elmúlt időszak másról sem szól, mint a feldolgozatlan apa-fiú konfliktus okozta 

sebek gyógyításáról. Róbert ebbe szinte belepusztul, s rántja magával művészénjét, de mindenekelőtt szerelmét, 

Verát. 

Van-e megoldás erre a gyógyíthatatlannak tűnő állapotra? Burjánzik a búbánat, éhségét oltja a féltékenység, 

szellemeskedik a filozófia, fény lesz a sötétből, s majdnem halott lesz az élő. És fordítva. Ennyi a történet 

röviden. S a végén jöhet a zaba? 

14. Bezerédi Zoltán Esterházy estje (2 alkalom, 131 néző) 

15. Bezerédi Zoltán: BAGATELL verses est (1 alkalom, 19 néző) 

16. Mohammad Rahmanian: INTERVIEW "Egy kérdés, egy válasz. Túléled?" (2 alkalom, 26 néző) 

17. Mohammad Rahmanian: JEAN D’ARC A TŰZBEN A Holokauszt utolsó áldozatának története. 

Charlotte, a fiatal lány, aki a világháború első napjára ugyanúgy kristálytiszán emlékszik, ahogy a közben eltelt 

majd' hat év minden apró momentumára. Szinte észre sem vette, hogyan lett emberből valami más: egy még 

éppen élő lény.Vége. Az ajtó nyitva. A megmentők megérkeztek. Haza! Haza? Charlotte nem éli túl a 

világháborút. Szerencsés? Szerencsétlen? Ki volt és ki lett Charlotte? Nemzeteken és időkön átívelő női sorsok és 

tragédiák. Vágyott érzelmek, elvesztett bizalom, rettegés, magány és kétségbeesés. Sötét, komor történet egy 

lányról. És egy másikról. És még néhányról. Néhány millióról. Mohammad Rahmanian, az egyik legelismertebb 

kortárs iráni író drámája perzsa és magyar nyelven. (9 alkalom, 271 néző) 

18. KORNIS Előadások Kornis Mihály előadó estje (3 alkalom, 135 néző) 

19. Kornis Mihály: Kádár beszédek felolvasószínház (1 alkalom, 68 néző) 

20. Kornis Mihály: Körmagyar felolvasószínház (1 alkalom, 68 néző) 

 

Minden előadásunkhoz készítünk szórólapot, egy kétoldalas, képeslapméretű kis ajánlót. Egyik oldalán egy 

jellegzetes jelenetet mutatunk az előadásból, a másik oldalon pedig leírást adunk a darabról, illetve néhány 

mondatban felsoroljuk az alkotókat, az elérhetőségeket, továbbá a támogatóinkat. 

Társadalmi szerepvállalás, közhasznúsági szempontok   

Az Egyesület közhasznú tevékenységének célcsoportja Magyarország ifjúsági és felnőtt lakossága. A közhasznú 

tevékenységünkből részesülők létszáma 2019. évben 6.661 fő volt, mely, a színházi előadások, és egyéb művészeti 

programjaink résztvevőiből tevődnek össze. A színházi életünk pezsgését, gazdagságát nem kizárólag az előadásaink 

és műsoron szereplő darabjaink száma vagy az imponáló nézőszámok adják, hanem az izgalmat kiváltó, esetenként 

vitára ingerlő kísérletek, a közönség és a színházunk kapcsolatának változatos formái is együttesen támogatják.  

Egyesületünk munkájában 2019-ben 13 önkéntes vett részt. 

Egyesületünk közhasznú tevékenysége kulturális tevékenység, melyet a következő közfeladatok elvégzésével 

valósítunk meg: 
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 előadó-művészeti szervezet támogatása, 

 előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése, 

 az iskolarendszeren kívüli művelődés és képzés lehetőségeinek gazdagítása, szervezése,  

 az önművelés, továbbképzés elősegítése, 

 közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, 

 a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása, 

 művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása,  

 a művészeti alkotómunka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, 

 kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, 

 művelődésre szerveződő közösségi tevékenységek, a lakosságot szolgáló kulturális célok megvalósítása 

 a művészi alkotómunka segítése, 

 művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. 

Közhasznú tevékenységünkből származó bevételeinket (jegybevétel) és a kapott támogatásokat teljes egészében 

működésünkre, céljaink megvalósítására fordítjuk. 

Gazdálkodási szempontok  

A Fészek Színház Kulturális Egyesület a 2019. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét állítja össze, melyet saját honlapunkon is közzé teszünk.  

A színházunk kihasználtságának növelése és az értékesítés megkönnyítése érdekében jegyeinket az InterTicket árulja 

egységes számítógépes rendszerben. A rendszer lefedettsége nagy, ezáltal a kiépített hálózat lehetővé teszi szinte 

valamennyi kulturális intézménybe a jegyvásárlást. A szervezetünk mindig arra törekszik, hogy az adott évben kapott 

bevételeket teljes mértékben a közhasznú céljainak megvalósítására, bővítésére használjuk fel. 

A színházunkat a közönség tartja fent, adófizetőként, jegyvásárló nézőként. Tevékenységünkben meg kell 

teremtenünk az összhangot a hatékonyan, ésszerűen gazdálkodó fenntartói szerep és a színházlátogatást ösztönző, a 

magas színvonalú előadások létrehozását segítő kulturális politika között. Tudatos, összehangolt és következetesen 

végigvitt programsorozatunk segít minket abban, hogy sikerrel töltsük be Budapest kulturális arculatának, színházi 

kínálatának bővítésében vállalt meghatározó szerepünket. 

A legtöbb nézőnk online jegyvásárlással, azaz kedvezményes jeggyel jön el hozzánk. Azonban nagyon sok olyan 

alkalom volt, amikor ezek a nézők kifizették a teljes jegyárat, látva, hogy hogyan, miként működünk, milyen 

színvonalon teljesítünk, ezzel is támogatva munkánkat.  2019 évben 1.192 ezer Ft adományt kaptunk 

magánszemélyektől, ezzel is elismerve és támogatva kulturális misszónkat. 

Mivel láttuk, hogy olyan jegyárakkal dolgozunk, amik a legtöbb ember számára megfizethetőek, felmerült bennünk 

az, hogy azoknak is kellene segíteni, akik ezt az elfogadható jegyárat sem tudják kifizetni, ellenben szívesen 

jönnének hozzánk. Erre találtuk ki az adományjegy - „Adj egy jegyet ajándékba!” akciónkat. 

Színházunk folyamatosan keresi a művészi törekvéseinek megfelelő kifejezési formáit, a közönség megtartásának és 

bővítésének lehetőségeit. Közben természetesen figyelnünk kell a minket körülvevő gazdasági környezetre is, 

amelybe újabb és újabb források bevonását szeretnék elérni. 

Célunk, hogy működési területünkön tovább fejlődjünk, az infrastrukturális és személyi feltételek biztosítása mellett 

komplex szakmai programok megvalósításával. 
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8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

 

Egyesületünk közhasznú tevékenysége kulturális tevékenység, melyet a következő közfeladatok elvégzésével valósít 

meg: 

 előadó-művészeti szervezet támogatása 

 előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése 

 Az iskolarendszeren kívüli művelődés és képzés lehetőségeinek gazdagítása, szervezése, az önművelés, 

továbbképzés elősegítése 

 Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek 

tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; 

művészeti intézmények/ lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti 

alkotómunka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. 

 Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 

 Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása 

 művelődésre szerveződő közösségi tevékenységek 

 a lakosságot szolgáló kulturális célok megvalósítása 

 a művészi alkotó munka segítése 

 művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése 

 Kulturális szolgáltatás 

 

Mindezen közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat jogszabályhelyei: 

 Magyarország Alaptörvénye XI.1. 

 2008. évi XCIX. Tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 

3 § (1) 

 2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 4 § (1) a)-u) 

 1991. évi XX. Tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 121 § a)-b) 

 , 2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13 § (1) 7. 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységének célcsoportja Magyarország ifjúsági és felnőtt lakossága.  

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységéből részesülők létszáma 2019 évben 5661 fő, mely a színházi előadások, és 

más művészeti programok résztvevőiből tevődik össze.  

 

Budapest, 2020. szeptember 26. 

 

 

          

                                                                                                      Cziczó Attila Róbert 

                                                                                                                                                elnök 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést az Fészek Színház Kulturális Egyesület közgyűlése 2020. szeptember 26-i ülésén 

elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 
Budapest, 2020. szeptember 26.                   Cziczó Attila Róbert 

                                                                                                                                                   Elnök 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A Szervezet bemutatása 
 

A szervezet elnevezése: Fészek Színház Kulturális Egyesület 

A szervezet székhelye: 2483 Gárdony, Erkel Ferenc utca 2. 

A szervezet telephelye: 1056 Budapest, Váci utca 40. 

Nyilvántartási szám: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0001787 

Bejegyző határozat száma: Pk.63361/2001/8 

Adószám: 18493234-2-07 

Statisztikai számjel: 18493234 9499 529 07 

Képviselő: Cziczó Attila Róbert 

Besorolása: közhasznú 

 

Egyesületünk közhasznú tevékenysége kulturális tevékenység, melyet a következő közfeladatok elvégzésével valósít 

meg: 

 előadó-művészeti szervezet támogatása 

 előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése 

 Az iskolarendszeren kívüli művelődés és képzés lehetőségeinek gazdagítása, szervezése, az önművelés, 
továbbképzés elősegítése 

 Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ 
a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/ 
lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti alkotómunka feltételeinek 
javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése. 

 Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, kulturális örökség helyi védelme, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. 

 Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása 

 művelődésre szerveződő közösségi tevékenységek 

 a lakosságot szolgáló kulturális célok megvalósítása 

 a művészi alkotó munka segítése 

 művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése 

 Kulturális szolgáltatás 
 

Mindezen közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat jogszabályhelyei: 

 Magyarország Alaptörvénye XI.1. 

 2008. évi XCIX. Tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3 § (1) 

 2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 4 § (1) a)-u) 

 1991. évi XX. Tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 121 § a)-b) 

 , 2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13 § (1) 7. 
 

Az Egyesület közhasznú tevékenységének célcsoportja Magyarország ifjúsági és felnőtt lakossága.  

Az Egyesület döntéshozó szerve: a Közgyűlés 
Az Egyesület ügyvezetését háromtagú Elnökség látja el. 
Az Elnökség tagjainak megbízatása 4 év időtartamra szól. 
AZ Elnökség tagjai: 
Cziczó Attila Róbert elnök 
Miklós Zsófia elnökhelyettes 
Toldi András elnökhelyettes 
Az Egyesület döntéshozó szerve: a Közgyűlés 
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A Közgyűlés a Szervezet minden ügyében jogosult dönteni. Az Egyesület a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. 

Az Egyesület minden ügyében az „Alapító okirat” szerint kell eljárni. 

 

1.2. Az Egyesület évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2019. január 01. - 2019. december 31. időszakot öleli fel, a kettős könyvvitelt vezető Szervezet 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet mérleg fordulónapja 2019. december 31. 

 

1.3. A beszámoló közreműködői 

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi 
előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 
 

2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban 
kerülnek feltüntetésre. 

 

2.2. Beszámoló választott formája és típusa 

A Fészek Színház Kulturális Egyesület a tárgyidőszakra az előző évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót és 
közhasznúsági mellékletet, valamint szöveges közhasznúsági beszámolót készít. Az eredmény megállapításának 
választott módja az előző évhez hasonlóan összköltség eljárás. A Fészek Színház Kulturális Egyesület az előző 
évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze. 

 

2.3. Üzleti jelentés 

A Fészek Színház Kulturális Egyesület üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 

 

2.4. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai 
abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, 
de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a 
tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül 
bemutatásra. 

 

2.5. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző 
évhez képest nem változtak. 
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2.6. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint 
történik, a pénzkezelés szabályai az előző évhez képest nem változtak. 

 

2.7. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvényben rögzített beszámolási szabályok szerint a civil szervezetek, illetve jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egységei a működésükről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az adott üzleti év utolsó 

napjával a kötelesek beszámolót készíteni a 224/2000. (XII.19.) illetve a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet alapján. A 

már közhasznú, illetve a jövőben a közhasznú fokozat megszerzését célzó civil szervezet a beszámolójával egyidejűleg 

közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján. 

 

2.8. Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai 
  

Az eszközök besorolásának szempontjai: 

A Szervezet a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a 

tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek 

a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat. 

A források besorolásának szempontjai: 

A Szervezet saját forrásait az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a gazdasági 

társaságoktól, magánszemélyektől egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott 

pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. 

Az eszközök értékelése: 

 A bekerülési érték: 

 az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások; 

 saját előállításkor a közvetlen költségek; 

 térítés nélküli átvételkor a piaci érték; 

 ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték. 

 

Az értékcsökkenés leírás módszerei: 

 a tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási 

értéke; 

 aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon; 

 a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét 

használatbavételkor egy összegben. 

 Az értékvesztés elszámolása és visszaírása: 

 akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és 

jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint 

a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, 

megrongálódott; 

 kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték 

összegéig. 
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 A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: 

 a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; 

 a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; 

 a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama 

alapján történik; 

 a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, 

értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett 

középárfolyamon történik; és ha az összesített árfolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege 

meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az 

árfolyamnyereségeket el kell számolni. 

 Jelentősnek minősül a tárgyév mérlegfőösszegének 1%-a. 

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre 

Aktív időbeli elhatárolások 

 Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.  

 Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.  

 A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.  

Passzív időbeli elhatárolás 

 Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik.  

 Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek 

fel.  

 A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.  

 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem 

ellentételezett összege.  

 Halasztott bevételek.  
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3. Elemzések 
 

3.1. Adatok változása 
 

Mérlegadatok változása 

                     HUF 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév Változás 

a b c d e f 

1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 0 0 4 149 4 149 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 0 

4 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 4 149 4 149 

6 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 0 

8 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 5 027 0 8 784 3 757 

9 I. KÉSZLETEK 0 0 0 0 

10 II. KÖVETELÉSEK 373 0 1 633 1 260 

11 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0 

12 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 654 0 7 151 2 497 

13 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 

14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 5 027 0 12 933 7 906 

15 D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 1 938 0 10 455 8 517 

16 I. JEGYZETT TŐKE 0 0 0 0 

17 
  16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés 
névértéken 0 0 0 0 

18 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 0 

19 III. TŐKETARTALÉK 0 0 0 0 

20 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2 834 0 1 938 -896 

21 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 0 

22 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0 

23 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -896 0 8 517 9 413 

24 E. Céltartalékok 0 0 0 0 

25 F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 2 974 0 356 -2 618 

26 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0 

27 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0 

28 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 974 0 356 -2 618 

29 G. Passzív időbeli elhatárolások 115 0 2 122 2 007 

30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 5 027 0 12 933 7 906 
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Eredménykimutatás adatainak változása 

                     HUF 

Sorszá
m A tétel megnevezése 

Előző 
év/id. 

Előző év(ek) 
módosítása

i Tárgyév Változás 

a b c d e f 

I. Értékesítés nettó árbevétele 6 964 0 7 591 627 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 

III. Egyéb bevételek 3 915 0 17 193 13 278 

ebből tagdíj  14 0 14 0 

  alapítótól kapott befizetés  0 0 0 0 

  támogatások  3 901 0 17 179 13 278 

                   ebből adományok 0 0 1 192 1 192 

IV. Pénzügyi műveletek bevételei   0 0 0 0 

A.  Összes bevétel    10 879 0 24 784 13 905 

ebből közhasznú tevékenység bevételei   10 879 0 24 784 13 905 

V. Anyagjellegű ráfordítások 11 776 0 15 350 3 574 

VI. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 2 2 

ebből vezető tisztségviselők juttatásai   0 0 0 0 

VII. Értékcsökkenési leírás 0 0 915 915 

VIII. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 

B.  Összes ráfordítás   11 776 0 16 267 4 491 

ebből közhasznú tevékenység ráfordításai   11 776 0 16 267 4 491 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.) -897 0 8 517 9 414 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 

D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C.-X.) -897 0 8 517 9 414 
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3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök összetétele és annak változása 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

a b c d 

1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 0,00% 32,80% 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0,00% 0,00% 

4 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0,00% 32,80% 

6 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0,00% 0,00% 

8 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 100% 67,92% 

9 I. KÉSZLETEK 0,00% 0,00% 

10 II. KÖVETELÉSEK 7,42% 12,63% 

11 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0,00% 0,00% 

12 IV. PÉNZESZKÖZÖK 92,58% 55,29% 

13 C. Aktív időbeli elhatárolások 0,00% 0,00% 

14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 100% 100% 
 

Források összetétele és annak változása 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

a b c e 

15 D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 38,57% 80,84% 

16 I. JEGYZETT TŐKE 0% 0% 

17 
  16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés 
névértéken 0% 0% 

18 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0% 0% 

19 III. TŐKETARTALÉK 0% 0% 

20 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 56,39% 14,98% 

21 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0% 0% 

22 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0% 0% 

23 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -17,82% 65,86% 

24 E. Céltartalékok 0% 0% 

25 F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 59,16% 2,75% 

26 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0% 0% 

27 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0% 0% 

28 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 59,16% 2,75% 

29 G. Passzív időbeli elhatárolások 2,27% 16,41% 

30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 100% 100% 
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3.3. Vagyoni helyzet 
 

Mutató megnevezése mutató számítása előző év tárgyév előző év tárgyév változás 

    E Ft E Ft % % % 

befektetett eszközök aránya 

befektetett 
eszközök 

0 4149 
0 32,08 32,08 

eszközök összesen 5027 12933 

forgóeszközök aránya 
forgóeszközök 5027 8784 

100 68,00 -32.00 
eszközök összesen 5027 12933 

befektetett eszközök fedezettsége 
saját tőke 1938 10455 

0 252,00 252.00 befektetett 
eszközök 

0 4149 

tárgyi eszközök fedezettsége 
saját tőke 1938 10455 

0 0 0 
tárgyi eszközök 0 0 

tőkeerősség (saját tőke arány) 
saját tőke 1938 10455 

39,00 81,00 42,00 
források összesen 5027 12933 

rövid lejáratú kötelezettségek aránya 
rövid lejárú köt. 2974 356 

59,00 3,00 -56,00 
források összesen 5027 12933 

hosszú lejáratú kötelezettségek 
aránya 

hosszú lejárú köt. 0 0 
0 0 0 

források összesen 5027 12933 

kötelezettségek aránya 
kötelezettségek 2974 356 

59,00 3,00 -56,00 
források összesen 5027 12933 

 

 

Befektetett eszközök fedezettsége 
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 0 %-ban, a tárgyévben 252 %-ban fedezte. 

 
Saját tőke változása 
A saját tőke az előző évhez képest 8.517 EFt értékkel nőtt.  

    
Tőkeerősség 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 39,00 %, a tárgyévben 
81,00 %. A szervezet tőkeerőssége nőtt. 

 
Tőkeszerkezeti mutató 
A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 59 %-át, a tárgyévben 3 %-át tették ki.  

 
Kötelezettségek dinamikája 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület. kötelezettségei az előző évhez képest 2618 eFt értékkel csökkentek. Ezen belül 
a hosszú lejáratú kötelezettségek változatlanul nincsenek, a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek. 
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3.4. Likviditás és fizetőképesség 
 
Pénzeszközök változása 
A pénzeszközök állománya 2.497 eFt értékkel növekedett. 

 
Likviditási gyorsráta 
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes 
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 59%, a tárgyévben 4% volt. A 
gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

Likvid eszközök aránya 
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 100 %, a tárgyévben 68 
% volt. 

Kötelezettségek és likvid eszközök 
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 100%-ban fedezték a 
kötelezettségeket. 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt 
fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő 
mértékben tartalmaznak. 

 

4.2. A mérleg tagolása, új tételek a mérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg tételei tovább tagolásának 
lehetőségével a Fészek Színház Kulturális Egyesület a tárgyidőszakban nem élt. 

 

4.3. Befektetett eszközök 
Immateriális javak jelentős tételei 

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nincs. 

Tárgyi eszközök 
A tárgyi eszközök között található az aktiválásra került a 2019. évi beruházás összege (2.250 eFT), valamint 

befejezetlen beruházásként 1.900 eFt. 

Befektetett pénzügyi eszközök  
A Fészek Színház Kulturális Egyesület a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett. 

 

4.4. Forgóeszközök  
Készletek jelentős tételei 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület a fordulónapon készlettel nem rendelkezett. 

Követelések 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület a fordulónapon 782 eFt adóköveteléssel, valamint 851 eFt vevői követeléssel 

rendelkezett. 
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4.5. Saját tőke 
Lekötött tartalék  
A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékelési tartalék jelentős tételei 
A mérlegben értékelési tartalék nem jelenik meg. 

Értékhelyesbítések alakulása 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 

értékhelyesbítése nincs. A tárgyidőszakban értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. 

 

4.6. Kötelezettségek 
Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 
A mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség nem jelenik meg. 

 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

5.1. Az eredménykimutatás tagolása, új tételek az eredménykimutatásban 
A tárgyévi beszámolóban az előző évi sémához képest új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Tovább tagolt tételek az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével a Fészek Színház Kulturális Egyesület a 

tárgyidőszakban nem élt. 

 

5.2. Bevételek  
Bevételek alakulása 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület a 2019. évben 24.784 eFt bevételt realizált, melyből 7.591 eFt jegybevétel , 
illetve 17.193 eFt támogatás. Tárgyévben a Szervezet 7.591.419 Ft közhasznúsági tevékenységből eredő bevételt 
szerzett. Tárgyévben a Szervezet központi költségvetési támogatásként, az előadó-művészeti szervezetek 
többlettámogatása 2019- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázatra összesen 16.000.000 
Ft-ot, helyi önkormányzati költségvetési támogatásként 1.500.000 Ft-ot, SZJA 1% adózói rendelkezés alapján kapott 
támogatásként 140.028 Ft-ot, magánszemélyektől adományként 1 191 570 Ft-ot, összesen 18 831 598 Ft támogatást 
kapott.  Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2019- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében 
három pályázat lett sikeres. Az EMT-SZM-KL-19-0033 számú működési többlettámogatás támogatási időszaka a 2019 
év, a támogatás összege 3.000.000 Ft. A kapott összeget szervezetünk teljes egészében fel is használta, a támogatási 
összegekkel a megfelelő szervek felé, a határidők betartásával mind szakmailag, mind pénzügyileg el is számolt. Az 
EMT-TE-19_0336 számú színházi technikai fejlesztési tematikus többlettámogatás támogatási időszaka 2019.01.01 
– 2020.05.31., a támogatási összeg 3.000.000 Ft. A kapott összeget tárgyévben teljes egészében fel is használta a 
támogatási célra, azonban a támogatás elszámolása még nem történt meg, hiszen az elszámolási határidő még nem 
járt le. A támogatási összegből a Támogatói Okiratnak megfelelően 1. 346.986 Ft-ot dologi költségekre, 1.653.014 
Ft-ot pedig felhalmozási kiadásokra költöttünk. A 2018. XLI törv. 216 §szerint a költségek ellenértékére kapott dologi 
költségek összegét lehet szerepeltetni a 9. számlaosztályban bevételként. Így 1.346.986 Ft 2019 évben támogatás, 
mint bevétel, az 1.654.014 Ft összeg pedig elhatárolt. Az EMT-TE-19-0495 számú tévéjáték elkészítésére kapott 
többlettámogatás támogatási időszaka 2019.01.01 – 2020.05.31., a támogatási összeg 10.000.000 Ft. A kapott 
összegből 1.900.000 Ft-ot használtunk fel tárgyévben a támogatási célra, a fennmaradó összeget pedig 2020 első 
negyedévében használtuk fel a támogatási célra. . A 2018. XLI törv. 216 §szerint a költségek ellenértékére kapott 
dologi költségek összegét lehet szerepeltetni a 9. számlaosztályban bevételként. Mivel a Támogatói Okiratban a 
támogatási összeg dologi kiadásként szerepel, így a kapott összeg a 9. számlaosztályban bevételként szerepel. A 
támogatás elszámolása még nem történt meg, hiszen az elszámolási határidő még nem járt le.  
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A tárgyévben kapott támogatás összege 14 930 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. Az SZJA 1% bevétele 
az előző évhez képest 56 ezer Ft-tal nőtt, Előadó-művészeti szervezetként ebben az évben sikeresen igénybe vettük 
az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatását. Tárgyévben szervezetünk adományokat is kapott, így az előző 
évhez képest támogatásunk növekedést mutatott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a PK-542 
egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletei (összesen 5 oldal) mutatják be.  

 

5.3. Ráfordítások 

A Fészek Színház Kulturális Egyesület ráfordításai 2019. évben  16.267e Ft volt, mely teljes egészében a közhasznú 

tevékenység ráfordításai. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja 

közhasznú céljainak elérése érdekében. 

 

5.4. Adófizetési kötelezettség 
Társasági adó megállapítása 

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően került sor. 

6. Tájékoztató adatok 
 

6.1. Bér-és létszámadatok 
A tárgyévben a Társaság nem foglalkoztatott munkavállalót. 

6.2. A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása 
A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt. 

6.3. Kapott támogatások bemutatása 
Tárgyévben a Szervezet központi költségvetési támogatásként, az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 
2019- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázatra összesen 16.000.000 Ft-ot, helyi 
önkormányzati költségvetési támogatásként 1.500.000 Ft-ot, SZJA 1% adózói rendelkezés alapján kapott 
támogatásként 140.028 Ft-ot, magánszemélyektől adományként 1 191 570 Ft-ot, összesen 18 831 598 Ft támogatást 
kapott.  Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2019- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében 
három pályázat lett sikeres. Az EMT-SZM-KL-19-0033 számú működési többlettámogatás támogatási időszaka a 2019 
év, a támogatás összege 3.000.000 Ft. A kapott összeget szervezetünk teljes egészében fel is használta, a támogatási 
összegekkel a megfelelő szervek felé, a határidők betartásával mind szakmailag, mind pénzügyileg el is számolt. Az 
EMT-TE-19_0336 számú színházi technikai fejlesztési tematikus többlettámogatás támogatási időszaka 2019.01.01 – 
2020.05.31., a támogatási összeg 3.000.000 Ft. A kapott összeget tárgyévben teljes egészében fel is használta a 
támogatási célra, azonban a támogatás elszámolása még nem történt meg, hiszen az elszámolási határidő még nem 
járt le. A támogatási összegből a Támogatói Okiratnak megfelelően 1. 346.986 Ft-ot dologi költségekre, 1.653.014 Ft-
ot pedig felhalmozási kiadásokra költöttünk. A 2018. XLI törv. 216 §szerint a költségek ellenértékére kapott dologi 
költségek összegét lehet szerepeltetni a 9. számlaosztályban bevételként. Így 1.346.986 Ft 2019 évben támogatás, 
mint bevétel, az 1.654.014 Ft összeg pedig elhatárolt. Az EMT-TE-19-0495 számú tévéjáték elkészítésére kapott 
többlettámogatás támogatási időszaka 2019.01.01 – 2020.05.31., a támogatási összeg 10.000.000 Ft. A kapott 
összegből 1.900.000 Ft-ot használtunk fel tárgyévben a támogatási célra, a fennmaradó összeget pedig 2020 első 
negyedévében használtuk fel a támogatási célra. . A 2018. XLI törv. 216 §szerint a költségek ellenértékére kapott 
dologi költségek összegét lehet szerepeltetni a 9. számlaosztályban bevételként. Mivel a Támogatói Okiratban a 
támogatási összeg dologi kiadásként szerepel, így a kapott összeg a 9. számlaosztályban bevételként szerepel. A 
támogatás elszámolása még nem történt meg, hiszen az elszámolási határidő még nem járt le.  
A tárgyévben kapott támogatás összege 14 930 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. Az SZJA 1% bevétele az 

előző évhez képest 56 ezer Ft-tal nőtt, Előadó-művészeti szervezetként ebben az évben sikeresen igénybe vettük az 

előadó-művészeti szervezetek többlettámogatását. Tárgyévben szervezetünk adományokat is kapott, így az előző 

évhez képest támogatásunk növekedést mutatott.  
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