
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-28 12:49:48. Érkeztetési szám: EB00524764

07 Székesfehérvári Törvényszék

Fészek Színház Kulturális Egyesület

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

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642

2020. 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 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 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 1 0 5 2 7

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

4 149 13 478

10 800

4 149 2 678

8 784 5 145

1 633 2 695

7 151 2 450

12 933 18 623

10 455 10 897

1 938 10 455

8 517 442

356 205

356 205

2 122 7 521

12 933 18 623

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

7 591 5 022 7 591 5 022

17 193 9 162 17 193 9 162

14 13 14 13

17 179 8 965 17 179 8 965

1 192 3 534 1 192 3 534

24 784 14 184 24 784 14 184

24 784 14 184 24 784 14 184

15 350 11 563 15 350 11 563

2 421 2 421

915 1 758 915 1 758

16 267 13 742 16 267 13 742

16 267 13 742 16 267 13 742

8 517 442 8 517 442

8 517 442 8 517 442

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

16 000 11 000 16 000 11 000

1 500 1 500

140 185 140 185

1 192 3 534 1 192 3 534

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642

2020. 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

2860

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

24 784 14 184

140 185

24 644 13 999

16 267 13 742

2 421

16 267 13 742

8 517 442

13 10

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

EMT-TE-A-B-20-0138 FÉM Színház mint befogadó színház működése 2020/21

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020.06.01-2021.12.27.

3 000 000

1 479 000

3 000 000

1 479 000

1 479 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

EMT-TE-A-B-20-0231 FÉM Színház "DZSON MEKLÉN VAGYOK" c. előadása

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020.06.01-2021.12.27.

5 000 000

99 102

5 000 000

99 102

99 102

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

EMT-TE-A-B-20-0268 FÉM Színház bevezetése az idegenforgalomba

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020.06.01-2021.12.27.

3 000 000

2 197 000

3 000 000

2 197 000

2 197 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Fészek Színház Kulturális Egyesület

SZJA 1% támogatás

Magyar Állam

2020.01.01-2020.12.31.

184 625

184 625

184 625

184 625

184 625

184 625

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 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.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .54 .35



 

 

 

 

 

 

 
Fészek Színház Kulturális Egyesület 

2020. évi 
közhasznúsági jelentése 

 
Egyesület adatai: 
Székhely: 2483 Gárdony, Erkel Ferenc utca 2. 
Telephely: 1056 Budapest, Váci utca 40. 
Nyilvántartási szám: Székesfehérvári Törvényszék 07-02-0001787 
Bejegyző határozat száma: Pk.63361/2001/8 
Adószám: 18493234-2-07 
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Gárdony, 2021. május 27.                                                                 Cziczó Attila Róbert 
                                                                                             elnök 
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A Fészek Színház Kulturális Egyesület 
Közhasznúsági jelentése 

a 2020-es esztendőről 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület a 2020. 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 18 623 ezer Ft, a saját tőke 10 897 ezer Ft. A részletes kimutatás a 
PK-642 egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és eredmény-kimutatásából látható. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a Szervezet központi költségvetési támogatásként, az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 
2020- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázatra összesen 11.000.000 Ft-ot, SZJA 1% 
adózói rendelkezés alapján kapott támogatásként 184.625 Ft-ot, magánszemélyektől adományként 3.534.377 Ft-ot, 
összesen 14.719.002 Ft támogatást kapott.  Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2020- tematikus 
egyedi támogatási rendszer keretében három pályázat lett sikeres. Az EMT-SZM-KL-19-0138 számú befogadó 
színházi többlettámogatás támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 3.000.000 
Ft. A kapott összegből szervezetünk 1.479.000 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási összeg 
passzív időbeli elhatárolásra került. . Az EMT-SZM-KL-19-0231 számú „Dzson Meklén vagyok” c. előadásra kapott 
többlettámogatás támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 5.000.000 Ft. A 
kapott összegből szervezetünk 99.102 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási összeg passzív 
időbeli elhatárolásra került. . Az EMT-SZM-KL-19-0268 számú színház bevezetése az idegenforgalomba projektre 
kapott többlettámogatás támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 3.000.000 Ft. 
A kapott összegből szervezetünk 2.197.000 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási összeg passzív 
időbeli elhatárolásra került.  
A tárgyévben kapott támogatás összege 8.214 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. Az SZJA 1% 
bevétele az előző évhez képest 45 ezer Ft-tal nőtt, Előadó-művészeti szervezetként ebben az évben sikeresen 
igénybe vettük az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatását. Tárgyévben szervezetünk adományokat is 
kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a PK-642 egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő 
mellékletei (összesen 4 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. 
 
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 
2020- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázatra összesen 11.000.000 Ft-ot, helyi 
önkormányzati költségvetési támogatásként 0 Ft-ot, SZJA 1% adózói rendelkezés alapján kapott támogatásként 
184.625 Ft-ot kapott. A tárgyévben kapott KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS összege 8.214 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenés 
oka a pályázatoknál az, hogy bár ebben az évben is három nyertes pályázatunk volt, de a támogatási összeg 
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csökkent. Ebben az évben nem kaptunk önkormányzati támogatást. Az SZJA 1% bevétele viszont növekedett. A 
kapott költségvetési támogatásokat részletesen a PK-642 egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékleteinek 
első négy oldala mutatja be. 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Egyesületünk vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatása 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-
642 egyszerűsített éves beszámoló közhasznúsági mellékletének 6. pontja mutatja be. 
 
7. A TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 
 

FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2020. 

 
2020. január 01 – 2020. december 31. 

 
2020-ban két teljes és négy csonka hónapot tudtunk nyitva tartani. Januárban és februárban sikerült elérnünk azt, 
amit a 2018. októberi nyitásnál elterveztünk, jegybevételünk megközelítette azt, amit szerettünk volna elérni 
induláskor. Nem egész másfél év alatt. 
Aztán márciusban jött az első hullám, ami után augusztus végén ki tudtunk nyitni, de a folyamatosan elmaradó 
programok mellett – szeptemberben a tervezett programok 2/3-a, októberben 1/3-a maradt el! – csak részben 
tudtuk megközelíteni a tervezett előadásszámot; majd novembertől újra bezárt a színház. 
Repertoár előadásainkat továbbjátszottuk, befogadószínházunk aktívan működött, a pódium koncertjeinek száma 
pedig kiemelkedően alakult – amikor működött éppen a színház. 
 
Januárban leforgattuk az Iza és Krisztián c. monodrámánk tévéjáték változatát, Wohlmuth Klaudia rendezésében. A 
felvétel később az ország szinte valamennyi kistérségi televíziójában vetítésre került. 
 
Szintén januárban A Magyar Kultúra Napjának alkalmából kétnapos minifesztivált szerveztük a Belváros-Lipótváros 
Önkormányzat támogatásával. 
 
Februárban Jeanne d’Arc a tűzben c. drámánkkal Heidelbergben vendégszerepeltünk egy színházi fesztiválon. A 
fesztivál közönsége pozitívan fogadta az iráni-magyar előadásunkat. 
 
Februárban bemutattuk Interview c. előadásunk magyar verzióját Huszárik Kata főszereplésével, majd a városi 
színházi bérletsorozat előadásaként Vasváron vendégszerepeltünk Annuska2.0 c. vígjátékunkkal. 
 
Májusban – az első lezárás közepén – részt vettünk a StageHive Pályázat díjazói között. A FÉM választottja az 
újvidéki vARTklub Társulat Maradok maradni c. előadása lett, mely a fellépési és próbalehetőségen kívül 300.000 
Ft extra tiszteletdíjat is jelent a befogadott társulatnak. A tervezett budapesti bemutatót november óta 
folyamatosan toljuk, jelen állás szerint talán 2021. májusában megtarthatjuk! 
 
Szeptemberben Jeanne d’Arc a tűzben c. drámánkkal a tatabányai MostFeszten szerepeltünk. 
 
A második hullám okozta újabb lezárás alatt is dolgoztunk tovább, elkészült egy új bemutatónk – a Hét évszak, 
közte egy tél c. könnyű-zenés-tragikomédia, melyet közönség nélkül tudtunk csak lejátszani premier gyanánt. 
 
Repertoárunk jelenleg hét előadásból áll, valamint három monodrámát – Bezerédi Zoltán két estjét, valamint 
Hernek Bán Henrik József Attila átiratát – játsszuk rendszeresen, amint újra nyit a FÉM. 
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1. Saját produkciók : 

 

1.1. Repertoár előadásaink továbbjátszása: 

 
Minden bemutatott előadásunknál a célunk, hogy 2-3-4 évadon keresztül kb. 50-80 alkalommal játszhassuk őket. A 
2018. október és 2020. február közötti időszak alapján ez a cél szinte mindegyik jelenleg repertoáron tartott 
előadásunknál tarthatónak tűnik. A kiesett egy év nem segített ugyan, de alkatótársainkkal együtt úgy gondoljuk, 
érdemes kivárni és továbbjátszani előadásainkat. 2020-ban összesen 13 féle saját előadást játszottunk 51 
alkalommal 1011 néző előtt. 
 

Iza és Krisztián c. monodrámánkat ötödik éve tartjuk műsoron. Havonta egy alkalommal játszottuk közönség előtt, 

ám ősszel Andai Kati védettsége okán nem tűztük műsorra. A következő évadban szeretnénk folytatni a sorozatot, 

azaz repertoáron tartani az előadást. (49 alkalommal játszottuk eddig az előadást.) 2020-ban 2 előadást tudtunk 

megtartani, 34 néző előtt. 

 

Az Annuska2.0 c. vígjátékot 2018. novemberében mutattuk be, és 2020-ban is műsoron tartottuk.  Februárban 

Vasváron vendégszerepeltünk az előadással. Ősszel – Barabás Tamás betegsége miatt – három előadás után 

ideiglenes levettük műsorunkról az előadást. Sajnos Tamás betegsége súlyosbodott, és januárban elhunyt. 

Színházunk alapító színésze volt, bő egy évtizedet dolgoztunk együtt a színházban. A Fém Arts & Café könyvtára 

Tamás tiszteletére a Barabás Tamás Könyvtár és Akvárium elnevezést kapta. Az előadást ezen ok miatt ősztől új 

szereplővel tervezzük továbbjátszani. (29 alkalommal játszottuk eddig az előadást.) 2020-ban 6 előadást tudtunk 

megtartani, 93 néző előtt. 

 

Váci utcza 40 c. előadásunkat 2019 őszén mutattuk be, és töretlenül játszottuk két-három heti rendszerességgel. A 

pandémia miatti leállás két színészünk elvesztéséhez vezetett – mindketten pályaelhagyók lettek –, 2020. 

augusztusában új szereplőkkel újítottuk fel az előadást. Ezt a darabunkat is tervezzük továbbjátszani. (20 

alkalommal játszottuk eddig az előadást.) 2020-ban 6 előadást tudtunk megtartani, 118 néző előtt. 

 

Jeanne d’Arc a tűzben c. előadásunk perzsa nyelvű változatát visszavonultattuk, de a magyar nyelvű előadást 

folyamatosan játsszuk színházunkban. Az előadás vendégszerepelt a heidelbergi fesztiválon, valamint a tatabányai 

MostFeszten. Továbbjátszását tervezünk. (16 alkalommal játszottuk eddig az előadást perzsa és magyar nyelven.) 

2020-ban 7 előadást tudtunk megtartani, 142 néző előtt. 

 

Interview c. két felvonásos monodrámánk perzsa nyelvű változatát szüneteltetjük, de tervezzük a későbbiekben 

felújítani. A magyar nyelvű előadást 2020. februárjában mutattuk be, ám a két leállás miatt csak néhány 

alkalommal tudtuk nézők előtt játszani. Tervezzük az előadás továbbjátszását. (8 alkalommal játszottuk eddig az 

előadást perzsa és magyar nyelven.) 2020-ban 6 előadást tudtunk megtartani, 86 néző előtt. 

 

Bezerédi Zoltán Esterházy estjét tavasszal és ősszel is egy-egy alkalommal tudtuk játszani., Bagatell c. verses 

összeállítását pedig tavasszal egy alkalommal. Színészegyeztetés függvényében a későbbiekben is játsszuk az 

előadásokat. 2020-ban 3 előadást tudtunk megtartani, 76 néző előtt. 

 

Hernek Bán Henrik augusztusban mutatta be a FÉMben Vagyok mint a hideg c. József Attila átiratát, két alkalommal 

tudtuk műsorra tűzni a bezárás előtt. 2020-ban 2 előadást tudtunk megtartani, 25 néző előtt. 

 

FÉM c. előadásunkat 2019 februárjában mutattuk be. 2020-ban búcsúztattuk az előadást.  2020-ban 4 előadást 

tudtunk megtartani, 110 néző előtt. 
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KORNIS sorozatunk Kornis Mihállyal 2019-ben kezdődött. Mihály havi 1-2 alkalommal lép fel nálunk, mindig más 

programmal. 2020-ban 10 előadást tudtunk megtartani, 200 néző előtt. 

 

Ezen kívül 2020.ban 3 egy alkalmas saját produkciónk volt, Bezerédi Zoltán és Cziczó Attila szereplésével, összesen 

114 néző előtt. 

 

Üres a FÉM c. akciónk a A pandémia miatti első leállás alatt hirdettük meg, 2 alkalommal, összesen 13 vendég vett 

rajta részt. 

 
2. Szakmai aktivitás, együttműködések 

 
2.1. A FÉM, mint befogadószínház:  

 

Színházunk havonta 6-10 vendégelőadást fogad be. A sokszínűséget tartjuk a legfontosabbnak, ám kiemelten 

foglalkozunk azzal, hogy lehetőséget adjunk fiatal alkotóknak, valamint vidéki társulatok budapesti 

vendégjátékának. Próbálunk nyitni, így a határokon túlról is várunk előadásokat – részben magyar nyelvű 

határontúli társulatokat, részben idegen nyelvű vendégjátékokat. 

A vendégelőadásokat általában egy alkalomra hívjuk, de a közönség érdeklődése dönthet úgy, hogy 2-3-5-10 

alkalommal is vendégszerepeljen nálunk egy-egy társulat. 

 
2.2. Vendégjátékok 2020-ban: 

 

2020-ban a megvalósult vendégjátékok száma 69, összesen 1849 néző előtt. Vendégjátékaink között színházi 
előadások, irodalmi estek, zenei estek, kiállításmegnyitókon játszott gálaestek szerepelnek. 
 
Színház. 
A vírus okozta lezárás miatt rengeteg programunk maradt el, köztük vendégelőadások, melyeket mindenképpen 
szeretnénk bepótolni. 
 
Zene. 

Színházunk kávézójának pódiuma majd’ 100 koncertnek (pontosan: 99!) adott már helyet. Fellépőink voltak többek 

között az Oláh Krisztián Quartet, Szakcsi Lakatos Róbert Trio, Szakcsi Lakatos Béla, Voice & Guitar, SoLaTi Music, 

Bornai Tibor, Révész Richárd Latin Trio, Brass On Brass Dixieland Band, Oláh Kálmén Quartet, Elek István Jazz 

Quartet, Kiss-Domonkos Judit csellóművész, Elsa Valle és Winand Gábor, Nagy Emma Quintet, Illetve Zenekar, 

Másik János, Aleksandra Kutrzepa Quartet [PL], Frenk. 

Folytatva a hagyományt, Pepita Oroszlán Zenés Estek címmel hetente egy-két, néha három koncertet tartunk, 

továbbra is a legszínesebb felhozatalban. 

 

Képzőművészet. 

Eddigi kiállítóink voltak: Palotai Misi, 1/C kulturális folyóirat Véghseő Klárával közösen, Szatmári Balázs, Wohlmuth 

Klaudia és Kőrösi András, Szandavári Emese, Bornai Tibor, Dobó Tamara Zsófia, Takács Zoltán, Kőrizs Imre. 

2020-ban Mucsi Balázs, Palotai Misi, Wohlmuth Klaudia és Vainel Gergely Gyula kiállítását láthtták nézőink. 

A pandémia miatt elmaradt Szerényi Gábor, Sajdik Ferenc, Koltay Dorottya Szonja, Kállai Henrik, Franck Horand 

kiállítása, melyeket a későbbiekben pótolni szándékozunk. 

 

Irodalmi és táncelőadásaink egytől-egyig elmaradtak a vírus miatt. Kornis Mihály Szabadegyeteme volt az egyetlen, 

mely alkalmakon nézőink találkozhattak a „szavakkal”. 
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2.3. Vendégszerepléseink: 

 

Február: Heidelberg, Színházi fesztivál 

Február: Vasvár, bérletes előadás 

Szeptember: Tatabánya, MostFeszt 

 
2.4. Archiválás 

 
Egyesületünk pontosan archiválja elkészült előadásainkat, szövegkönyveinket, más művészeti projektünket, 
plakátjainkat, fotóinkat, sajtóanyagainkat, trailereinket. A 2020-ban elkészült anyagokat is szokás szerint 
archiváltuk. 
 
 

3. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS, KÖZHASZNÚSÁGI SZEMPONTOK 

 
Egyesületünk közhasznú tevékenysége kulturális tevékenység, melyet a következő közfeladatok elvégzésével 
valósítunk meg: 

 előadó-művészeti szervezet támogatása, 

 előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése, 

 az iskolarendszeren kívüli művelődés és képzés lehetőségeinek gazdagítása, szervezése,  

 közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, 

 a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása, 

 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. 
 

Egyesületünk munkájában 2020-ban is folyamatosan 10 állandó önkéntes vett részt. 

Egyesületünk folyamatosan biztosítja a középiskolásoknak kötelező IKSZ (iskolai közösségi szolgálat) elvégzését. 

2020-ban a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnáziummal kötöttünk együttműködési szerződést. 

Közhasznú tevékenységünkből származó bevételeinket és a kapott támogatásokat 2020-ban is teljes egészében 
működésünkre, céljaink megvalósítására fordítottuk. 
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4. HATÉKONYSÁGI SZEMPONTOK 

 

Színházunk előadásszámai, fizetőnézőszáma, látogatottsága a következőképpen alakult: 
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5. GAZDASÁGI SZEMPONTOK 

 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület a 2020. 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.  

Sajnos a 2020-as év mindenféle szempontból, így jegybevétel szempontjából is csonka évnek számít.  

Március 14-től augusztus 27-ig zárva voltunk, de már a március 14-ig szerződött előadásaink is sorra elmaradtak a 
betegségek és a félelem miatt, nézők sem nagyon jöttek. Szeptember-októberben működtünk ugyan, de a közönség 
aktivitása jelentősen csökkent (félelem a betegségtől), illetve nagyon sok előadás elmaradt szintén betegség miatt. 
Ezért a valós adatokkal elkészült diagram mellé egy, a pandémia tekintetében arányosított diagramot is 
készítettünk, illetve külön kiemeltük a január-február hónapokat az előző évek tekintetében is. Ez utóbbi mutatja a 
valódi növekedést. 
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2020 évben 3.534 ezer Ft adományt kaptunk magánszemélyektől, ezzel is elismerve és támogatva kulturális 
missziónkat. Különösen fontos volt ez a pandémia tekitetében. Diagrammunkból jól látszik a közönséggel való jó 
kapcsolat növekedése. 

 

 

 

SZJA 1%-os bevételeink folyamatosan nőnek, 2020-ban 184.625 Ft-ot kaptunk. 

 

 

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. 

A szervezetünk mindig arra törekszik, hogy az adott évben kapott bevételeket teljes mértékben a közhasznú 
céljainak megvalósítására, bővítésére használjuk fel. 
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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 2020 évben 2860 fő, mely a színházi előadások, és 
más művészeti programok résztvevőiből tevődik össze.  
 

Budapest, 2021. május 27. 
 

 

          

                                                                                                      Cziczó Attila Róbert 
                                                                                                                                               elnök 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést az Fészek Színház Kulturális Egyesület közgyűlése 2021. május 27-i ülésén elfogadta. 

 

 

 
Budapest, 2021. május 27.                                                                                                                  Cziczó Attila Róbert Elnök 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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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 
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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 2020. január 01. - 2020. december 31. időszakot öleli fel, a kettős könyvvitelt vezető Szervezet 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet mérleg fordulónapja 2020. 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 
 

Sorszá
m A tétel megnevezése 

Előző 
év 

Előző 
év(ek) 

módosítás
ai 

Tárgyé
v 

Változ
ás 

Változás 
% 

a b c d e f g 

1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 4 149 0 13 478 9 329 324,85 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 10 800 10 800 0,00 

4 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 149 0 2 678 -1 471 64,55 

6 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0   0   

8 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 8 784 0 5 145 -3 639 58,57 

9 I. KÉSZLETEK 0 0 0 0   

10 II. KÖVETELÉSEK 1 633 0 2 695 1 062 165,03 

11 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0   

12 IV. PÉNZESZKÖZÖK 7 151 0 2 450 -4 701 34,26 

13 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0   

14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 12 933 0 18 623 5 690 144,00 

15 D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 10 455 0 10 897 442 104,23 

16 I. JEGYZETT TŐKE 0 0 0 0   

17 
  16. sorból: visszvásárolt 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 1 938 0 10 455 8 517 539,47 

21 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 0   

22 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0 0 

23 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 8 517 0 442 -8 075 5,19 

24 E. Céltartalékok 0 0 0 0   

25 F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 356 0 205 -151 57,58 

26 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0   

27 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0   

28 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 356 0 205 -151 57,58 

29 G. Passzív időbeli elhatárolások 2 122 0 7 521 5 399 354,43 

30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 12 933 0 18 623 5 690 144,00 
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Eredménykimutatás adatainak változása 
 

Sorszám A tétel megnevezése 
Előző 
év/id. 

Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév Változás 

a b c d e f 

I. Értékesítés nettó árbevétele 7 591 0 5 022 -2 569 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 

III. Egyéb bevételek 17 193 0 9 162 -8 031 

ebből tagdíj   14 0 13 -1 

  alapítótól kapott befizetés   0 0 0 0 

  támogatások 17 179 0 8 965 -8 214 

  ebből adományok 1 192 0 3 534 2 342 

IV. Pénzügyi műveletek bevételei   0 0 0 0 

A.  Összes bevétel    24 784 0 14 184 -10 600 

ebből közhasznú tevékenység bevételei   24 784 0 14 184 -10 600 

V. Anyagjellegű ráfordítások 15 350 0 11 563 -3 787 

VI. Személyi jellegű ráfordítások 2 0 421 419 

ebből vezető tisztségviselők juttatásai   0 0 0 0 

VII. Értékcsökkenési leírás 915 0 1 758 843 

VIII. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 

B.  Összes ráfordítás   16 267 0 13 742 -2 525 

ebből közhasznú tevékenység ráfordításai   16 267 0 13 742 -2 525 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.) 8 517 0 442 -8 075 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 

D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C.-X.) 8 517 0 442 -8 075 
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3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök összetétele és annak változása 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás 

a b c d e 

1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 32,80% 72,37% 324,85% 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0,00% 57,99% 0,00% 

4 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 32,80% 14,38% 64,55% 

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

8 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 67,92% 27,63% 58,57% 

9 I. KÉSZLETEK 0,00% 0,00% 0,00% 

10 II. KÖVETELÉSEK 12,63% 14,47% 165,03% 

11 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0,00% 0,00% 0,00% 

12 IV. PÉNZESZKÖZÖK 55,29% 13,16% 34,26% 

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

14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 100% 100% 144% 
 

Források összetétele és annak változása 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás 

a b c d e 

15 D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor) 80,84% 58,51% 104,23% 

16 I. JEGYZETT TŐKE 0% 0% 0% 

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

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

19 III. TŐKETARTALÉK 0% 0% 0% 

20 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 14,98 56,14 539,47% 

21 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0% 0% 0% 

22 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0% 0% 0% 

23 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 65,85% 2,37% 5,19% 

24 E. Céltartalékok 0% 0% 0% 

25 F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) 2,75% 1,10% 57,58% 

26 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0% 0% 0% 

27 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0% 0% 0% 

28 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2,75% 1,10% 57,58% 

29 G. Passzív időbeli elhatárolások 16,40% 40,39% 354,43% 

30 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor) 100% 100% 144% 
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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 

4149 13478 
32,08 72,37 225,6 

eszközök összesen 12933 18623 

forgóeszközök aránya 
forgóeszközök 8784 5145 

67,92 27,63 40,68 
eszközök összesen 12933 18623 

befektett eszközök fedezettsége 
saját tőke 10455 10897 

251,99 80,85 32,08 befektetett 
eszközök 

4149 13478 

tárgyi eszközök fedezettsége 
saját tőke 10455 10897 

251,99 406,91 161,48 
tárgyi eszközök 4149 2678 

tőkeerősség (saját tőke arány) 
saját tőke 10455 10897 

80,84 58,51 72,38 
források összesen 12933 18623 

rövid lejáratú kötelezettségek aránya 
rövid lejárú köt. 356 205 

2,75 1,10 39,99 
források összesen 12933 18623 

hosszú lejáratú kötelezettségek 
aránya 

hosszú lejárú köt. 0 0 
0,00 0,00 0 

források összesen 12933 18623 

kötelezettségek aránya 
kötelezettségek 356 205 

2,75 1,10 39,99 
források összesen 12933 18623 

 

 

Befektetett eszközök fedezettsége 
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 252 %-ban, a tárgyévben 81 %-ban fedezte. 

 
Saját tőke változása 
A saját tőke az előző évhez képest 442 E Ft értékkel (4,23%) nőtt.  

    
Tőkeerősség 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 81 %, a tárgyévben 
59 %. A szervezet tőkeerőssége csökkent. 

 
Tőkeszerkezeti mutató 
A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 3 %-át, a tárgyévben 1 %-át tették ki.  

 
Kötelezettségek dinamikája 
A Fészek Színház Kulturális Egyesület. kötelezettségei az előző évhez képest 151 e Ft 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 4.701 e Ft értékkel csökkent. 

 
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 4%, a tárgyévben is 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 68 %, a tárgyévben 28 
% 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 10.800 E összeg szerepel, mely az „Iza és Krisztián” c. 
tévéjátékból (10.000 e Ft) és 2 db futó előadásunk angol nyelvű fordításából (800 e Ft) áll. 

Tárgyi eszközök 
A tárgyi eszközök között található az aktiválásra került a 2020. évi beruházás összege, 2.678 e Ft. 

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 2.502 eFt adóköveteléssel, valamint 23 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 2020. évben 14.184 eFt bevételt realizált, melyből 5.022 e Ft értékesítési 
bevétel , illetve 9.162 e Ft egyéb bevétel, melyből tagdíj 13 e Ft, támogatás 8.965 e Ft, SZJA 1% 185 e Ft. Tárgyévben 
a Szervezet 5.022 e Ft közhasznúsági tevékenységből eredő bevételt szerzett. A tárgyévi értékesítési bevetel a 
tervezetthez és az előző évhez képest is jelentősen kevesebb, ez a COVID 19 pandémia miatt bevezetett vészhelyzeti 
intézkedések miatt van. Támogatásainkból az adományok összeg jelentősen nőtt, viszont a pályázatok összege 
csökkent. Tárgyévben a Szervezet központi költségvetési támogatásként, az előadó-művészeti szervezetek 
többlettámogatása 2020- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázatra összesen 11.000.000 
Ft-ot, SZJA 1% adózói rendelkezés alapján kapott támogatásként 184.625 Ft-ot, magánszemélyektől adományként 
3.534.377 Ft-ot, összesen 14.719.002 Ft támogatást kapott.  Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 
2020- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázat lett sikeres. Az EMT-SZM-KL-19-0138 számú 
befogadó színházi többlettámogatás támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 
3.000.000 Ft. A kapott összegből szervezetünk 1.479.000 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási 
összeg passzív időbeli elhatárolásra került. . Az EMT-SZM-KL-19-0231 számú „Dzson Meklén vagyok” c. előadásra 
kapott többlettámogatás támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 5.000.000 Ft. 
A kapott összegből szervezetünk 99.102 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási összeg passzív 
időbeli elhatárolásra került. . Az EMT-SZM-KL-19-0268 számú színház bevezetése az idegenforgalomba projektre 
kapott többlettámogatás támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 3.000.000 Ft. 
A kapott összegből szervezetünk 2.197.000 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási összeg passzív 
időbeli elhatárolásra került.  

A tárgyévben kapott támogatás összege 8.214 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. Az SZJA 1% bevétele 
az előző évhez képest 45 ezer Ft-tal nőtt, Előadó-művészeti szervezetként ebben az évben sikeresen igénybe vettük 
az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatását. Tárgyévben szervezetünk adományokat is kapott. A kapott 
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költségvetési támogatásokat részletesen a PK-542 egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletei (összesen 4 
oldal) mutatják be.  

 

5.3. Ráfordítások 

A Fészek Színház Kulturális Egyesület ráfordításai 2020. évben  13 742 e  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 egyesületünk esetében nem releváns. 

6. Tájékoztató adatok 
 

6.1. Bér-és létszámadatok 
A tárgyévben a Társaság 1 fő munkavállalót foglalkoztatott 2020.11 hónaptól. 

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 
2020- tematikus egyedi támogatási rendszer keretében három pályázatra összesen 11.000.000 Ft-ot, SZJA 1% adózói 
rendelkezés alapján kapott támogatásként 184.625 Ft-ot, magánszemélyektől adományként 3.534.377 Ft-ot, összesen 
14.719.002 Ft támogatást kapott.  Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2020- tematikus egyedi 
támogatási rendszer keretében három pályázat lett sikeres. Az EMT-SZM-KL-19-0138 számú befogadó színházi 
többlettámogatás támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 3.000.000 Ft. A kapott 
összegből szervezetünk 1.479.000 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási összeg passzív időbeli 
elhatárolásra került. . Az EMT-SZM-KL-19-0231 számú „Dzson Meklén vagyok” c. előadásra kapott többlettámogatás 
támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 5.000.000 Ft. A kapott összegből 
szervezetünk 99.102 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási összeg passzív időbeli elhatárolásra 
került. . Az EMT-SZM-KL-19-0268 számú színház bevezetése az idegenforgalomba projektre kapott többlettámogatás 
támogatási időszaka 2020.06.01 -2021.12.27-i időszak, a támogatás összege 3.000.000 Ft. A kapott összegből 
szervezetünk 2.197.000 Ft-ot használt fel tárgyévben, a fennmaradó támogatási összeg passzív időbeli elhatárolásra 
került.  
A tárgyévben kapott támogatás összege 8.214 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. Az SZJA 1% bevétele 
az előző évhez képest 45 ezer Ft-tal nőtt, Előadó-művészeti szervezetként ebben az évben sikeresen igénybe vettük 
az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatását. Tárgyévben szervezetünk adományokat is kapott. A kapott 
költségvetési támogatásokat részletesen a PK-642 egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletei (összesen 4 
oldal) mutatják be. 


