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Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebből: tagdíj
alapítótól kapott befizetés
egyéb bevételek
támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei
8
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.±2.+3.+4.)
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
9
5. Anyagjellegű ráfordítások
10
11
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
12
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7. Értékcsökkenési leírás
14
8. Egyéb ráfordítások
15
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
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C. EU-támogatás
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E. SZJA 1% kiutalt összege
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A tétel megnevezése

Előző év
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A. Befektetett eszközök
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. INDULÓ TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
V.
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központ
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
2016.ÉVRE

1. Szervezet azonosító adatai:
Név: Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja
Székhely:1013, Budapest, Krisztina körút 57.
Bejegyző határozat szám: 13.PK.61. 279/1990/28
Nyilvántartási szám: 1067
Szervezet adószáma: 19001913-1-41
Képviselő neve: Lakos Anna, (Szül.hely,-idő: Budapest, 1950.05.16., Anyja neve: Lakos Klára)
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A magyar színházi élet megismertetése külföldön, színházi szakemberek nemzetközi kapcsolatainak
ápolása. Alapfeladata közhasznú kulturális tevékenység. Az egyesületként működő szervezet nem
folytat semmilyen vállalkozási tevékenységet.
2017. május …..én tartotta a Magyar Központ az éves közgyűlését, amelyen beszámoltunk az előző év
tevékenységéről. Ezt a jelenlevők egyhangúan elfogadták. A közgyűlés úgy határozott, hogy felemeli
a tagok éves tagdíját.
3. Közhasznú tevékenység bemutatása tevékenységenként:
A 2016-ban a tagszínházaknak levélben számoltunk be az előző évi tevékenységünkről, és egyben
kértük, hogy fizessék be az éves tagdíjakat. Az év folyamán 14 színház és 2 egyéni tag erősítette meg
tagságát, ami az ITI Magyar Központ fennmaradásához jelentősen hozzájárult. Az EMMI-től 2016-ben
a megelőző évekhez képest kevesebb működési támogatást kapott (304.000 Ft). Bár csökkent az
összeg, de mégis segített abban, hogy a Magyar Központ továbbra is ellássa szakmai feladatát. 2016ban az NKA-hoz egyedi pályázatot nyújtottunk be a nemzetközi tagdíjra, amelyen a teljes összeget
(1300 euró) kértük. A pályázatunk sikeres volt, az elnyert 200.000 Ft támogatás a teljes tagdíj
majdnem felét fedezte, így a Magyar Központ továbbra is a nemzetközi színházi network része
maradhatott. Ugyanakkor továbbra is kérvényeztük, hogy csökkentsék a számunkra nagyon magas
nemzetközi tagdíjat. Többek között hivatkoztunk arra, hogy a környező országok sokkal alacsonyabb
tagdíjat fizetnek. Arra is kitértünk, hogy a magas tagdíj veszélyezteti a működésünket. Az év elejétől
folyamatosan lezártuk az addigi pályázatokat, illetve előkészítettük az újabbakat. 2016 végén az NKAnál lehetőség nyílt egy újabb egyedi pályázat benyújtására. A pályázatunkat pozitívan bírálták el, és 2
millió forintot nyertünk a 2017-ben megvalósítandó programunkra. A program pénzügyi elszámolási
időszaka 2017. év, de az elnyert pályázati összeget 2016 decemberében jóváírták a Nemzetközi
Színházi Intézet Magyar Központja bankszámláján.
A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központja olyan szakmai egyesület, amelynek feladata és
célja, hogy elősegítse és erősítse a kapcsolatteremtést, kommunikációt a magyarországi és a külföldi
színházak között. Szigorú gazdálkodásunknak és az elnyert pályázatnak, az EMMI-től kapott
támogatásnak, valamint a befizetett tagdíjaknak köszönhetően folytatni tudtuk az angol nyelvű
hírlevelünk megírását és terjesztését külföldi szakembereknek, színházaknak, fesztiválszervezőknek
juttattuk el. Az eddigi visszajelzések továbbra is igen pozitívak voltak.

Úgyszintén a feladatai közé tartozik, hogy a párizsi központú Nemzetközi Színházi Intézet által
kezdeményezett Színházi Világnapi üzenetet eljuttassa a magyar színházakhoz. Ugyanezen a napon,
március 27-én kerül átadásra a kulturális tárca és az ITI által adományozott Hevesi Sándor-díj,
amelyet a magyar színházak javaslataira építve, a kuratórium döntése alapján olyan magyar
művészek munkásságát ismerjük el, akik sokat tesznek a magyar kultúra megismertetéséért
külföldön. 2016-ban a következők kapták a Hevesi Sándor-díjat: Barda Beáta, Frenák Pál, Vidnyánszky
Attila.
Kiemelten fontos feladatunk, hogy a külföldi színházi szakmát is rendszeresen informáljuk a magyar
színház eseményeiről, műhelyeiről. Ezt alapvetően az ITI által működtetett network hálózaton
keresztül e-mail-ben, rövid hírlevelekben tesszük. A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar
Központja feladatai közé tartozik, hogy a magyar szakmát tájékoztassa a legújabb külföldi
eseményekről, workshop és ösztöndíj lehetőségekről. Erről rövid hírlevelekben, e-mailekben
értesítjük a tagjainkat, illetve egy-egy fontosabb hír a sokat látogatott színházi honlapokra is felkerül,
amivel nemcsak a szakmai, hanem a szélesebb, civil nyilvánosságot is elérjük. Ez nemcsak azt jelenti,
hogy egy nemzetközi network részesei lehetünk ennek összes előnyeivel, hanem továbbra is
hozzájutunk olyan nemzetközi színházi folyóiratokhoz, kortárs, főként angol nyelven megjelent új
színdarabokhoz, amely jelentősen segíti a magyar színházi szakma tájékoztatását. A Dramaturg Céh
tagjait külön kör-emailben tájékoztatjuk, ha valamilyen fontos eseményről, külföldi kortárs darabról
tudomást szerzünk.
Az év végén a honlapunkat vírustámadás érte, amitől az összeomlott, ezért 2017-ben kell
helyreállítani és az eltűnt jelentéseket újra feltölteni.
Közhasznú tevékenység megnevezése: A magyar színházi élet megismertetése külföldön, színházi
szakemberek nemzetközi kapcsolatainak ápolása. Alapfeladata közhasznú kulturális tevékenység. Az
egyesületként működő szervezet nem folytat semmilyen vállalkozási tevékenységet.
Közhasznú tev.-hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú kulturális tevékenység.
Közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar és külföldi színházi szakemberek, színház iránt
érdeklődők
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Tevékenységünknek köszönhetően nem csak a
Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központjának tagsága, vidéki és budapesti színházak, egyéni
tagok kapnak információt, hanem külföldi szakemberek, fesztivál igazgatók, stb., valamint színházi
hírportálokon keresztül a szélesebb közönség, így a tevékenységünkből részesülők létszáma kb. 30004000 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei: színházak nemzetközi kapcsolatai, vendégjátékok,
meghívások, workshopok , publikációk, magyar darabok idegen nyelvű bemutatóiról beszámoló
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Célszerinti juttatás
Előző év
megnevezése
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kimutatása összesen

0
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6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év
0

0

Vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás összesen

0

0

Tárgyév

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában:
Alapadatok
Éves összes bevétel
ebből:
A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rend.szerinti felh.-ról szóló 1996.évi
CXXVI.tv. Alapján átutalt összeg
Közszolgáltatási bevétel
Normatív támogatás

Előző év
1058

0
0
0

Tárgyév
1086

0
0
0

Az európai Unió Strukturális alapjaiból, illetve
Kohéziós alapból nyújtott támogatás
Korrigált bevétel
Összes ráfordítás (kiadás)
Ebből személyi jellegű ráfordítás
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózott eredmény

0
1058
1195
13
1195
-137

0
1086
1147
14
1147
-61

0

0

A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(közérdekű önkéntes tev-ről szóló 2005.évi
LXXXVIII.tv-nek megfelelően)

I.) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv.32.§ (4) a)

IGEN

Ectv.32.§ (4) b)

NEM

Ectv.32.§ (4) c)

NEM

II.) Társadalmi ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv.32.§ (5) a)

NEM

Ectv.32.§ (5) b)

IGEN

Ectv.32.§ (5) c)

NEM

8.Támogatások részletezése (támogatásonként):
8.1. Támogatási program elnevezése: Pályázat, nemzetközi tagdíj
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása:
 központi költségvetés
 önkormányzati költségvetés
 nemzetközi forrás
 más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2016.január 1. -2016. december 31.
Támogatási összeg: 200 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 200 000 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 200 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 200 000 Ft (2016. december 29-én folyt be)

Támogatás típusa:
 visszatérítendő
 vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0
Dologi
200 000 Ft
Felhalmozási
0
Összesen:
200 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A nemzetközi tagdíj befizetése lehetővé tette, hogy továbbra is az ITI tagszervezete maradjon a
Magyar Központ. Ez nemcsak azt jelenti, hogy egy nemzetközi network részesei lehetünk ennek
összes előnyeivel, hanem továbbra is hozzájutunk olyan nemzetközi színházi folyóiratokhoz, kortárs,
főként angol nyelven megjelent új színdarabokhoz, amely jelentősen segíti a magyar színházi szakma
tájékoztatását. A nemzetközi tagdíjat (1300 euró) teljes összegében befizettük, ennek két fedezeti
forrása volt: az NKA-tól elnyert támogatás (200.000 Ft) és a saját bevétel.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A kortárs darabokról egy rövid szinopszissal, szereplő-számmal ellátott ismertetőt küldtünk szét a
színházi dramaturgoknak, ezzel segítve őket abban, hogy ha bejönnek az irodánkba pontosabban
tudják, hogy mire kíváncsiak.
8.2. Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása:
 központi költségvetés
 önkormányzati költségvetés
 nemzetközi forrás
 más gazdálkodó
Támogatás időtartama:2016. január 1. -2016. december 31.
Támogatási összeg: 304 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 304 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 304 000 Ft (2016. november 02-án folyt be)
Támogatás típusa:
 visszatérítendő
 vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0
Dologi
304 000 Ft
Felhalmozási
0
Összesen:
304 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A működési támogatás a megigényelt összegben és jogcímekben került felhasználásra .(könyvelési
díj, kommunikációs díj, stb. A működtetés a legalacsonyabb költségszinten működik, személyi jellegű
kiadások és beruházások nem történtek.)
A működési támogatás tette lehetővé, hogy az egyesület közhasznú kulturális tevékenységét ellássa.
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A kortárs darabokról egy rövid szinopszissal, szereplő-számmal ellátott ismertetőt küldtünk szét a
színházi dramaturgoknak, ezzel segítve őket abban, hogy ha bejönnek az irodánkba pontosabban
tudják, hogy mire kíváncsiak.
8.1. Támogatási program elnevezése: Pályázat, működési költségek
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása:
 központi költségvetés
 önkormányzati költségvetés
 nemzetközi forrás
 más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2017.január 1. -2017. december 31.
Támogatási összeg: 2 000 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 2 000 000 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 0 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 2 000 000 Ft (2016. december 30-án folyt be)
Támogatás típusa:
 visszatérítendő
 vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0 Ft
Dologi
0 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
0 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Honlap korszerűsítése, több nyelven való fordítása, annak olvashatósága miatt
Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Az elnyert pályázat felhasználási és elszámolási ideje 2017-es év, ezért abban az időszakban kerül
felhasználásra, ezért beszámolni akkor tudunk, amikor már az effektív felhasználás folyamatban lesz.

Lakos Anna
Elnök
Budapest, 2017. 0 5.__.

Kiegészítő melléklet

a
NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI INTÉZET
MAGYAR KÖZPONTJA

2016. év

Egyszerűsített éves beszámolójához

2017.
Budapest

1. A 2016. DECEMBER 31- ÉN VÉGZŐDŐ PÉNZÜGYI ÉV ELEMZÉSE
1.1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK
Alapítás, tevékenység
A NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI INTÉZET. 1990. január 23-án alakult.
Székhelye : 1013 Budapest, I. ker. Krisztina körút 57.
Fővárosi Bírósági nyilvántartási száma: 01-01-1067.
A társadalmi szervezet célja: A magyar színházi élet megismertetése külföldön,
színházi szakemberek nemzetközi kapcsolatainak ápolása.
Alapfeladata: kulturális tevékenység. Az egyesületként működő szervezet nem
folytat semmilyen vállalkozási tevékenységet.
A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központja olyan szakmai egyesület,
amelynek feladata és célja, hogy elősegítse és erősítse a kapcsolatteremtést,
kommunikációt a magyarországi és a külföldi színházak között. Ezentúl feladatai
közé tartozik, hogy a párizsi központú Nemzetközi Színházi Intézet által
kezdeményezett Színházi Világnapi üzenetet eljuttassa a magyar színházakhoz.
2016. évben a tevékenység jellege változatlan: (TEÁOR 9900) területen kívüli,
nemzetközi szervezet, amely kulturális tevékenységet végez.
Egyesület besorolása: közhasznú. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A tárgyidőszakban jelentősebb, a Egyesület likviditását érintő változás az előző
évhez viszonyítva nem történt.
A működés folyamatossága tervünk szerint ezt a stabilitást a továbbiakban is
biztosítani fogja, amennyiben pályázatokat nyerünk el a működési költségek
fedezetére.
A Egyesület a 2016. évet negatív eredménnyel zárta. Az adózott eredménye -61 e
Ft.

Számviteli politika
A számviteli politikát úgy állítottuk össze, azaz célja, hogy a kialakított számviteli és
könyvviteli rend szabályai szerint olyan beszámolót készítsünk, amely megbízható és
valós képet ad az éves gazdálkodásról, anyagi, vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

1. Az éves beszámoló formája
A számviteli törvény 9.§-a, illetve a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. számú
melléklete
alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. Az
egyszerűsített éves beszámoló „A” változatú mérlegből és „A” változatú (összköltség
eljárás szerinti); eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből.
A mérlegkészítés időpontját, az évet követő március 31-ével határoztuk meg.

A Egyesület könyveit és nyilvántartásait a többszörösen módosított 2000. évi C tv
Számviteli törvényben elfogadott könyvviteli elveknek megfelelően vezeti, illetve a
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet.
A Számviteli törvény 9.§-ban megengedett mutatóértéket nem érte el, így 2016. évről
Egyszerűsített Éves Beszámolóban ad számot, „A” változatú mérleget készítve a
rendelkezésre álló adatok alapján.
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti
év december 31. nap.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért felelős személy az Elnök.
A Egyesület a számviteli törvény szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési elvek
Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket beszerzési áron (bruttó értéken) az
elszámolt értékcsökkenés külön számlán való vezetésével mutatjuk ki.
1. Amortizációs politika
A tárgyi eszközök esetében az eszköz várható használati élettartama alapján
határozza meg a Kft. az értékcsökkenés elszámolható mértékét. A leírás lineárisan
történik, és évente kerül elszámolásra.
Az amortizáció számítását az üzembe helyezést napjától végzi az Egyesület Az
egyedileg 100 000,- Ft bekerülési érték alatt beszerzett tárgyi eszközök és
immateriális javak használatba vételkor egy összegben kerülnek leírásra.
Terven felüli értékcsökkenést akkor számolunk el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan
csökkent, feleslegessé vált, megsemmisült, úgy megrongálódott, hogy
rendeletetésének megfelelően nem használható.
A tárgyi eszközök és immateriális javak maradványértéke tekintetében az Egyesület
rendeltetésszerű használatbavétel az üzembe helyezés időpontjában - a
rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - a
hasznos élettartam végén várható realizálható értéke nem jelentős. Ezért lehet nulla
a maradványérték, ha annak értéke a tervezett használati idő végén várhatóan nem
jelentős.
2. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintértéke
A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés,
befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékének
meghatározásakor a valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett,
hivatalos deviza középárfolyamon számítja át a vállalkozás forintra.
A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát,
továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelést, befektetett pénzügyi
eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg fordulónapjára
vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a
mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló
eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős.

3. Értékvesztés
Az óvatosság elve alapján évvégén eszközcsoportonként differenciáltan megítéljük,
hogy a követelések könyv szerinti értéke és a piaci értéke közötti különbség tartós és
jelentős-e, és ha szükséges - számviteli politikánknak megfelelően - értékvesztést
számolunk el.
A határidőn túli követeléseknél értékvesztést nem számoltunk el az adott
időszakban.
4. A számviteli törvényben felsorolt alapelvektől Egyesületünk nem tért el.
5. A jelentős összegű hiba eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a hiba
megállapításának évében kerül elszámolásra.
Jelentős összegű hiba: ha a hiba a feltárásának évében, a különböző ellenőrzések
során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és
hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes
(előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott
20%-os értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának
évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák,
hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől
független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2
százalékát. Ebben az esetben 3 oszlopos mérlegbeszámolót készít a nonprofit
Egyesület.
A nem jelentős hiba eredményre gyakorolt hatását a tárgyév megfelelő adatai
tartalmazzák.
1.2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
1.2.1. Befektetett eszközök
Immateriális javak és tárgyi eszközök (E Ft )

Megnevezés

Immateriális
Épületek
javak

2016. december 31-i bruttó érték

250

0

0

2015. december 31-i értékcsökkenés

250
0
0
250

0
0
0
0

0
0
0
0

901
0
0
901

0
0
0

1151
0
0
1151

0

0

0

0

0

0

+ Beszerzések

E Ft

E Ft
0
0

0
0

- Bruttó érték csökkenések

Értékcsökkenés csökkenés
Tárgyévi értékcsökkenés
2016. december 31-i értékcsökkenés

E Ft

Összesen

E Ft
901
0
0
901

2015 dec.31-i bruttó érték

E Ft
250
0

Egyéb gépek, Beruházás
berendezések
ok

Termelő
gépek

0
0
0
0

E Ft
1151
0
0
1151

Könyv szerinti érték:
2016. december 31.

Az üzleti év során tárgyi eszköz selejtezése nem volt, terven felüli értékcsökkenés
összege 0 e Ft.
Befektetett pénzügyi eszközök értéke: 0 Ft.
1.2.2. Forgóeszközök
A forgóeszközök együttes értéke 2524 eFt, ebből pénzkészlet 2520 eFt, használaton
kívüli tárgyi eszköz nem volt, év végi készletek állomány nincs. (2015.évi
forgóeszközök 551 e Ft volt).
Készletek nem voltak tárgyévben és azt megelőzően sem.
A követelések összetétele: (e Ft)
2015. év

2016. év

Belföldi vevő

0

0

Társasági adó túlfizetés

1

1

Szja túlfizetés

1

1

EHO túlfizetés

1

1

NYBA, EGBA túlfizetés

2

0

Összesen:

5

3

Értékvesztés 2015. évben és 2016.évben / 0 eFt volt.
Értékvesztés elszámolása és visszaírás nem történt.
Értékpapírok nem volt előző és tárgyévben sem.
Pénzeszközök
Készpénz állomány 2016.12.31-én: 0 eFt, bankszámlák: 2 520 eFt.
Az aktív időbeli elhatárolások értéke: 19 eFt, ebből
2016. évet terhelő költségek: 19 eFt tárhely szolgáltatási díj, domain
2016. évet illető bevétel : 0 eFt.
1.2.3. Források
e Ft
Egyesület saját tőkéje

527

Tárgyévi csökkenés összesen
- Adózott eredmény : -61 e Ft

137

Saját tőke alakulása
Adatok ezer HUF
Megnevezés
Jegyzett tőke
Lekötött tartalék
Tőkeváltozás/eredmény
Eredménytartalék
Adózott eredmény
Összesen

Egyenleg
Egyenleg
Növekedés Csökkenés
2015.12.31.
2016.12.31.

0
0
0
725
-137
588

0
0
0
137
137

0
0
0
137
61
198

0
0
0
588
-61
527

Céltartalékok nem voltak az előző és a tárgyévben sem.
Hátrasorolt kötelezettségek nem voltak az előző és a tárgyévben sem.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Öt éven túli kötelezettség nincs. Mérlegen kívüli kötelezettsége nincs a
vállalkozásnak.
Hosszú lejáratú kötelezettségek nem voltak az előző évben és a tárgyévben sem, 0
eFt.
A rövid lejáratú kötelezettségek alakulása: (eFt)
2015. év

2016. év

11

13

Belföldi szállító túlfizetés

0

0

Kölcsön kh.műk.ktg.fedezetére

0

3

11

16

Belföldi szállító

Összesen:
A passzív időbeli elhatárolások összesen: 2000 eFt
NKA pályázati befolyt bevétele

2000 eFt

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Az értékesítés nettó árbevétele 0 eFt.
Egyéb bevétel: 1086 eFt, ebből 571 e Ft tagdíjak, 504 e Ft működési költségek
támogatása, illetve 10 e Ft egyéb bevétel.
2016. elején bemutatkozó levelet küldtünk szét az ITI tagszínházainak és egyéni
tagjainak, bízva további támogatásukban. Az év folyamán 14 színház és 2 egyéni tag
erősítette meg tagságát ami az ITI Magyar Központ fennmaradásához jelentősen
hozzájárult.
Az EMMI-től 2016-ben a megelőző évekhez képest kevesebb működési támogatást
kapott (304.000 Ft), ami azonban valamelyest stabilizálta a Magyar Központ anyagi

helyzetét. 2016-ben az NKA-hoz egyedi pályázatot nyújtottunk be a nemzetközi
tagdíjra, amelyen a teljes összeget (1300 euró) kértük. Bár 2014-ben megkaptuk ezt,
2015-ben azonban elutasították a pályázatunkat. Azonban az ITI Magyar Központ
vezetősége fontosnak tartotta, hogy a Magyar Központ a nemzetközi színházi
network tagja maradjon, ezért befizettük a tagdíjat, ami kevés tartalékpénzünket
jelentősen csökkentette. Ezzel párhuzamosan levelet írtunk az ITI központnak,
amelyben kérelmeztük, hogy csökkentsék a számunkra nagyon magas nemzetközi
tagdíjat. Többek között hivatkoztunk arra, hogy a környező országok sokkal
alacsonyabb tagdíjat fizetnek. Arra is kitértünk, hogy a magas tagdíj veszélyezteti a
működésünket. . Az év elejétől folyamatosan lezártuk az addigi pályázatokat, illetve
előkészítettük az újabbakat.
A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központja olyan szakmai egyesület,
amelynek feladata és célja, hogy elősegítse és erősítse a kapcsolatteremtést,
kommunikációt a magyarországi és a külföldi színházak között.
Szigorú
gazdálkodásunknak és az elnyert pályázatnak, az EMMI-től kapott támogatásnak,
valamint a befizetett tagdíjaknak köszönhetően folytatni tudtuk az angol nyelvű
hírlevelünk megírását és terjesztését külföldi szakembereknek, színházaknak,
fesztiválszervezőknek juttattuk el. Az eddigi visszajelzések továbbra is igen pozitívak
voltak.
Úgyszintén a feladatai közé tartozik, hogy a párizsi központú Nemzetközi Színházi
Intézet által kezdeményezett Színházi Világnapi üzenetet eljuttassa a magyar
színházakhoz. Ugyanezen a napon, március 27-én kerül átadásra a kulturális tárca
és az ITI által adományozott Hevesi Sándor-díj, amelyet a magyar színházak
javaslataira építve, a kuratórium döntése alapján olyan magyar művészek
munkásságát ismerjük el, akik sokat tesznek a magyar kultúra megismertetéséért
külföldön. 2016-ban a következők kapták a Hevesi Sándor-díjat: Barda Beáta,
Frenák Pál, Vidnyánszky Attila.
Kiemelten fontos feladatunk, hogy a külföldi színházi szakmát is rendszeresen
informáljuk a magyar színház eseményeiről, műhelyeiről. Ezt alapvetően az ITI által
működtetett network hálózaton keresztül e-mail-ben, rövid hírlevelekben tesszük. A
Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központja feladatai közé tartozik, hogy a
magyar szakmát tájékoztassa a legújabb külföldi eseményekről, workshop és
ösztöndíj lehetőségekről. Erről rövid hírlevelekben, e-mailekben értesítjük a
tagjainkat, illetve egy-egy fontosabb hír a sokat látogatott színházi honlapokra is
felkerül, amivel nemcsak a szakmai, hanem a szélesebb, civil nyilvánosságot is
elérjük. Ez nemcsak azt jelenti, hogy egy nemzetközi network részesei lehetünk
ennek összes előnyeivel, hanem továbbra is hozzájutunk olyan nemzetközi színházi
folyóiratokhoz, kortárs, főként angol nyelven megjelent új színdarabokhoz, amely
jelentősen segíti a magyar színházi szakma tájékoztatását. A Dramaturg Céh tagjait
külön kör-emailben tájékoztatjuk, ha valamilyen fontos eseményről, külföldi kortárs
darabról tudomást szerzünk.
Az év végén a honlapunkat vírustámadás érte, amitől az összeomlott, ezért 2017ben kell helyreállítani és az eltűnt jelentéseket újra feltölteni.
Az anyagjellegű ráfordítások összege 1131 e Ft, ebből 1085 e Ft költséget a
szolgáltatások igénybevétele 46 e Ft egyéb szolgáltatások értéke. Jogcímek szerinti
bontás az alábbiakban:

Megnevezés
Oktatás és tovképz. tagdíjak,nevezési díj
Számviteli tevékenység
Ügyvédi díj
Posta ktg
Telefon,internet ktg
Rendezvény ktg-ei
Honlap fenntartás ktg-ei
Szgk-val kapcsolatos szolg.
Tanácsadás (klf)
Egyéb igénybevett szolg.(fordítás,cikkírás)
Összesen

2015 .év
417
280
51
12
129
53
71
0
0
101
1114

Egyéb szolgáltatások
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díj
Különféle egyéb költségek

2015. év
2
50
0
0
52

2016. év
480
260
0
14
140
54
69
0
0
68
1085
2016. év
0
46
0
0
46

A személyi jellegű ráfordítások növekedtek.
Megoszlásuk a következő:
2015. év

2016. év

Munkabér

0

0

Bérjárulékok
Megbízási díj
Béren kív.j.szja, repr.

8
0
5

9
0
5

13

14

Összesen:
Értékcsökkenési leírás lásd bemutatását az 1.2.1. pontban
Egyéb ráfordítások : 1 eFT

2015. év

2016. év

Kerekítés, önell .pótlék,bírság
Önkormányzati adók, szgk adó
Adóalap növelő ráfordítások

4
0
0

1
0
0

Támogatás (nyújtott)

0

0

Összesen:

4

1

Pénzügyi műveletek ráfordítása összesen: 1 eFt, (6 e Ft 2015-benvolt).
Ebből:
- egyéb kamatok
0 e Ft
- árfolyam nyereség
1 e Ft
Pénzügyi műveletek bevétele összesen:

0 e Ft

Ebből:
- egyéb kamatok
- árfolyam nyereség

0 e Ft
0 e Ft

A rendkívüli ráfordítás és rendkívüli bevétel összege 2015. évben 0 e Ft volt.
A Egyesületi adóalapot módosító jogcímek (eFt)
Csökkentő tételek összege:
-Tao.tv.sz. értékcsökkenés és kivez.e.ny.é.

0
0

Növelő tételek összege:
-Szv.tv.sz. értékcsökkenés és kivez.e.ny.é.

0
0
0

Vagyoni helyzet értékelése
Eszközök, valamint a források összetétele:
2015. év

2016.év

eFt
Befektetett eszközök
Forgóeszközök és aktív
időbeli elhatárolások
Saját tőke
Idegen tőke

0

%
0,00

599

eFt
0

%
0,00

100,00

2543

100,00

588

98,16

527

20,72

11

1,84

2016

79,28

Az idegen tőke aránya növekedett a múlt évhez képest.
Befektetett eszközök fedezettsége:
Saját tőke
Befektetett eszközök

2015.év

2016.év

0,00

0,00

2015. év

2016. év

0,92

4,76

Forgótőke saját tőkéhez mért aránya:

Forgótőke
Saját tőke

=

Forgóeszköz-rövid I. köt.
Saját tőke

Pénzügyi helyzet
Likviditási mutató

2015.év
Forgóeszk./röv.lej.kö
telezettség

1,20

2016.év
157,75

Jövedelmezőség
Árbevétel arányos jövedelmezőség (%)
Szokásos vállalkozói eredmény
Ért. nettó árbev.+Egyéb bev.+Pü. műv. bev.

0,00

0,00

0,00

0,00

Tőkearányos jövedelmezőség (%):
Szokásos vállalkozói eredmény
Saját tőke(2016.01.01.)

Az értékesítés árbevétele, egyéb bevételek teljesítés időpontjában kerül
elszámolásra. Az Egyesület bevételét az előző évben kizárólag a tagdíjból származó
bevétel adta, illetve a működési költségek fedezetére befolyt támogatások tették ki.
Az Egyesületnek a vagyoni helyzete megalapozott, a saját tőkéje pozitív értékű.
1. Környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem számolt el, ilyen jellegű
kötelezettsége nincs.
2. Az Egyesületnél az adóhatóság teljes körű adóvizsgálatot nem folytatott. Az
adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 5 éven belül bármikor vizsgálhatja a
könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. Az
Egyesület vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből az
Egyesületnek ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.
3. A Nemzetközi Színházi Intézet kutatási, kísérleti, fejlesztési tevékenységet nem
végez.
4. A mérleg fordulónapot követően nem történtek olyan gazdasági események,
amelyek befolyásolják a 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló valódiságát.
1.3. Tájékoztató adatok
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai nyilvánosak, melyek megtekinthetők az
Egyesület székhelyén, illetve a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettséget a
CLXXXI. törvény előírásai alapján teljesíti, azaz az OBH részére megküldi a
közhasznúsági jelentéssel együtt.
1. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók az előző két lezárt üzleti
év vonatkozásában:
I.) Erőforrás ellátottság mutatói
Ectv.32.§ (4) a)
Ectv.32.§ (4) b)
Ectv.32.§ (4) c)
II.) Társadalmi ellátottság
mutatói
Ectv.32.§ (5) a)
Ectv.32.§ (5) b)
Ectv.32.§ (5) c)

Mutató teljesítése
IGEN
NEM
NEM
Mutató teljesítése
NEM
IGEN
NEM

2. Tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 0 fő. Közérdekű
önkéntes tevékenységet végző önkéntes tevékenységet végzők nem voltak. Vezető
tisztségviselőnek nyújtott támogatás, kifizetés szintén nem volt az év során (és az ezt
megelőző évben sem).
Az Egyesület operatív tevékenységét 1 fő elnök irányításával végzi.
A beszámoló aláírására Lakos Anna (1073, Budapest, Damjanich u. 54.) elnök
kötelezett.
A számviteli feladatok ellátását végezte a rendelkezésre álló adatok alapján:
Jakus Mónika, engedélyszám: 122225
Budapest, 2017-05-23.

Lakos Anna
Elnök Asszony

Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központ
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
2017.ÉVRE

1. Szervezet azonosító adatai:
Név: Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja
Székhely:1013, Budapest, Krisztina körút 57.
Bejegyző határozat szám: 13.PK.61. 279/1990/28
Nyilvántartási szám: 1067
Szervezet adószáma: 19001913-1-41
Képviselő neve: Lakos Anna, (Szül.hely,-idő: Budapest, 1950.05.16., Anyja neve: Lakos Klára)
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A magyar színházi élet megismertetése külföldön, színházi szakemberek nemzetközi kapcsolatainak
ápolása. Alapfeladata közhasznú kulturális tevékenység. Az egyesületként működő szervezet nem
folytat semmilyen vállalkozási tevékenységet.
2017. május 23-án tartotta a Magyar Központ az éves közgyűlését, amelyen beszámoltunk az előző év
tevékenységéről. Ezt a jelenlevők egyhangúan elfogadták. Bár a közgyűlésen elhangzott javaslat, hogy
felemeljük az éves tagdíjat, de ezt a jelenlevők elvetették.
3. Közhasznú tevékenység bemutatása tevékenységenként:
A 2017-ben a tagszínházaknak levélben számoltunk be az előző évi tevékenységünkről, és egyben
kértük, hogy fizessék be az éves tagdíjakat. Az év folyamán 13 színház és 2 egyéni tag erősítette meg
tagságát, ami jelentősen hozzájárult az ITI Magyar Központ fennmaradásához, annál is inkább, mivel
az EMMI-től 2017-ben egyáltalán nem kaptunk működési támogatást. Ez utóbbit még csak nem is
indokolták.
Az NKA-nál sikeresen pályáztunk és 2.000.000 forintot nyertünk pályázati céljaink megvalósításához.
Mivel a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központja olyan szakmai egyesület, amelynek az a
feladata és a célja, hogy elősegítse és erősítse a kapcsolatteremtést, kommunikációt a magyar és a
külföldi színházak között. A pályázati cél megvalósításakor ennek a feladatnak tettünk eleget.

1. Eddigi munkánk során sokszor találkoztunk azzal a vissza-visszatérő kéréssel, hogy ajánljunk
magyar darabokat, amelyeket külföldi színházak bemutathatnak. Ezért a Magyar Központ
vezetősége döntése alapján létrehoztunk egy olyan magyar és angol nyelvű adatbázist, mely
azoknak a hatvanas évek elejétől megírt magyar daraboknak a katalógusát tartalmazza,
amelyekből már létezik idegen nyelven fordítás. Egy szerkesztőbizottság döntése alapján
harminc szerző került kiválasztásra, akiknek egy-egy darabjáról szinopszis is készült, ami
tartalmazza az író rövid bemutatását is. Ez a katalógus bővíthető, sőt az ITI által szervezett
workshop külföldi előadójával folytatott beszélgetés alapján körvonalazódott, hogy a jövőben
hogyan, milyen módszerrel lehet ezt a katalógust és a kortárs magyar drámát népszerűsíteni
külföldön.

2. A pályázatban vállaltuk workshop megszervezését is, amire 2017 szeptemberében került sor.
2017. szeptember 20-án a Mozsár kávézóban tartottuk a workshopot,melyet Frank
Hentschker a a New York-i CUNY egyetem színházi tanszékének oktatója, a Martin E. Segal
Theatre Center igazgatója tartott. Dr. Frank Hentshker a City University of New York Martin E.
Segal Theatre Center igazgatója, egyetemi tanár. A kutató több évig dolgozott Robert Wilson
asszisztenseként, de színészként is működött, többek között Hamlet szerepét játszotta Heiner
Müller saját Hamletgép-rendezésében. Jelenleg egy a Robert Wilson színházát elemző
monográfia megírásán dolgozik. Frank Hentshker a neves Giesseni Egyetemen szerzett
tudományos fokozatot, 2009 óta oktatója a CUNY Egyetem PhD képzésének. 2001 óta vezeti a
New York-i Martin E. Segal Színházi Központot, mely az amerikai és nemzetközi kortárs színház
és színháztörténet páratlan nyilvános fórumává vált. Rendszeresen jelentetnek meg
drámaköteteket, szerveznek szakmai beszélgetéseket, tudományos előadásokat,
felolvasószínházi előadásokat és nyilvános vetítéseket. A PRELUDE színházi fesztivál alapítója
és igazgatója, mely évente húsz New York-i társulatnak ad megmutatkozási lehetőséget.
Kezdeményezője volt a PEN World Voices fesztivál drámaíró sorozatának, mely számos
külföldi színházi szerző bemutatkozását teszi lehetővé.
A workshoppal az egyik célunk az volt, hogy segítsük a magyar-amerikai színházi kapcsolatok
kialakítását. A workshopon a következő kérdésekre kerestük a választ:
•
•
•

•

Milyen kortárs darabok születnek New Yorkban és az Egyesült Államokban és ezek hogyan
kerülnek színpadra? Van-e igény külföldi kortárs darabokra?
Milyen jelentősebb színházi fesztiválok vannak a városban, mi a profiljuk, melyek
érdeklődnek külföldi előadások iránt?
Mi érdekli a New York-i közönséget az európai színházból? Milyen jellegű előadások és
darabok tudják felkelteni a nézők illetve az egyes játszóhelyek figyelemét? Mi jut el New
Yorkba Közép-Európából, Kelet-Európából és milyen visszhangja van?
Milyen a színházi egyetemi képzés rendszere? Hogyan lehet rövidebb-hosszabb képzésekre,
tapasztalatcserére, kutatási lehetőségre jelentkezni? Milyen speciális művészképzési
módszerek, kurzusok vannak?

3. A pályázat keretében két információs, angol nyelvű hírlapot küldtünk szét, felhasználva az ITI
nemzetközi networkjét. Az egyik egy tanulmány volt, ami a POSZT programjáról, az
előadásokról szóló elemző írás volt. A másik a Magyar Központ tagszínházainak bemutatóiról,
illetve a külföldieknek ajánlott előadásairól szólt.
4. Ahhoz, hogy a Magyar Központ része maradhasson ennek a nagy hagyományú színházi
hálózatnak, az éves nemzetközi tagdíjat is a pályázatból fizettük be, valamint a Magyar
Központ elnöke részt vett az ITI kongresszusán Segoviában, és az ITI európai központjainak
munkatalálkozóján Rómában. Mindkét alkalommal tovább bővítettük
kapcsolatrendszerünket. Az európai találkozón nagyon jól fogadták az akkor még készülő
magyar drámakatalógusról szóló beszámolónkat.

Úgyszintén a Magyar Központ feladatai közé tartozik, hogy a párizsi központú Nemzetközi Színházi
Intézet által kezdeményezett Színházi Világnapi üzenetet eljuttassa a magyar színházakhoz.
Ugyanezen a napon, március 27-én kerül átadásra a kulturális tárca és az ITI által adományozott
Hevesi Sándor-díj, amelyet a magyar színházak javaslataira építve, a kuratórium döntése alapján
olyan magyar művészek munkásságát ismerjük el, akik sokat tesznek a magyar kultúra
megismertetéséért külföldön. 2017-ben a következők kapták a Hevesi Sándor-díjat: Dömötör András,
Khell Csörsz, Lőrinczy György.
Közhasznú tevékenység megnevezése: A magyar színházi élet megismertetése külföldön, színházi
szakemberek nemzetközi kapcsolatainak ápolása. Alapfeladata közhasznú kulturális tevékenység. Az
egyesületként működő szervezet nem folytat semmilyen vállalkozási tevékenységet.
Közhasznú tev.-hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú kulturális tevékenység.
Közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar és külföldi színházi szakemberek, színház iránt
érdeklődők
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Tevékenységünknek köszönhetően nem csak a
Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Központjának tagsága, vidéki és budapesti színházak, egyéni
tagok kapnak információt, hanem külföldi szakemberek, fesztiváligazgatók, stb., valamint színházi
hírportálokon keresztül a szélesebb közönség, így a tevékenységünkből részesülők létszáma kb. 30004000 fő
Közhasznú tevékenység főbb eredményei: színházak nemzetközi kapcsolatai további elősegítése,
workshop szervezése, publikációk, magyar darabok idegen nyelvű bemutatóiról katalógus készítése a
kortárs magyar darabok és színházak promotálása érdekében
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer Ft-ban)
Felhasznált vagyonelem
megnevezése
-

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

0

0

Közhasznú tev.érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
összesen
0

0

Közhasznú tev.érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
mindösszesen
0

0

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Célszerinti juttatás
Előző év
megnevezése
0

0

Célszerinti juttatások
kimutatása összesen

0

0

Tárgyév

Célszerinti juttatások
kimutatása mindösszesen

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év
0

0

Vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás összesen

0

0

Tárgyév

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában:
Alapadatok
Éves összes bevétel
ebből:

Előző év
1086

A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rend.szerinti felh.-ról szóló 1996.évi
CXXVI.tv. Alapján átutalt összeg
Közszolgáltatási bevétel
Normatív támogatás
Az európai Unió Strukturális alapjaiból, illetve
Kohéziós alapból nyújtott támogatás
Korrigált bevétel
Összes ráfordítás (kiadás)
Ebből személyi jellegű ráfordítás
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózott eredmény
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(közérdekű önkéntes tev-ről szóló 2005.évi
LXXXVIII.tv-nek megfelelően)

I.) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv.32.§ (4) a)

IGEN

Ectv.32.§ (4) b)

NEM

Ectv.32.§ (4) c)

NEM

Tárgyév
1563

0
0
0

0
0
0

0
1086
1147
14
1147
-61

0
1563
1551
13
1551
12

0

0

II.) Társadalmi ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv.32.§ (5) a)

NEM

Ectv.32.§ (5) b)

IGEN

Ectv.32.§ (5) c)

NEM

8.Támogatások részletezése (támogatásonként):
8.1. Támogatási program elnevezése: Pályázat, Nemzetközi tevékenység és szakmai program
megvalósítása
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2017.január 1. -2018. február 28.
Támogatási összeg: 2 000 000,- Ft (2016. december 30-án folyt be)
- ebből tárgyévre jutó összeg: 960 000,- Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 960 000,- Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0 Ft
Dologi
960 000 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Magyar Központja olyan szakmai egyesület, amelynek az a feladata és a célja, hogy elősegítse és
erősítse a kapcsolatteremtést, kommunikációt a magyar és a külföldi színházak között. A pályázati cél
megvalósításakor ennek a feladatnak tettünk eleget. 2017-ben a pályázati támogatásból angol nyelvű
hírleveleket, workshopot valósítottuk meg, részt vettünk az ITI kongresszusán és európai
találkozóján , valamint befizettük a nemzetközi tagdíjat.

Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Az elnyert pályázat felhasználási és elszámolási ideje részben a 2017-es év, azonban a végleges
lezárása 2018. február 28. Az elszámolásban a 2017-re eső költségekkel számoltunk.
Olyan magyar és angol nyelvű adatbázist, mely azoknak a hatvanas évek elejétől megírt magyar
daraboknak a katalógusát tartalmazza, amelyekből már létezik idegen nyelven fordítás. 2017.
szeptember 20-án a Mozsár kávézóban tartottuk a workshopot, melyet Frank Hentschker a a New
York-i CUNY egyetem színházi tanszékének oktatója, a Martin E. Segal Theatre Center igazgatója
tartott. Két információs, angol nyelvű hírlapot küldtünk szét, felhasználva az ITI nemzetközi
networkjét. Az egyik egy tanulmány volt, ami a POSZT programjáról, az előadásokról szóló elemző
írás volt. A másik a Magyar Központ tagszínházainak bemutatóiról, illetve a külföldieknek ajánlott
előadásairól részt vettünk az ITI kongresszusán és európai találkozóján , valamint befizettük a
nemzetközi tagdíjat.

Lakos Anna
Elnök
Budapest, 2018.05.22.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

Lakos

Anna

Születési név:

Lakos

Anna

Anyja neve:

Lakos

Klára

Születési ország neve:

Magyarország

Születési település neve:

Budapest

Születési ideje:

1 9 5 0

0 5

További utónevek

1 6

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

0 2

1

0

6

7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 6

Nyomtatva: 2017.05.23 10.12.20

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 1 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Krisztina
57.

Lépcsőház:

Emelet:

körút

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 3

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

.P k . 6 1 2 7 9

1 0 6 7

/ 1 9 9 0/2 8

1 9 0 0 1 9 1 3

1

4 1

Lakos Anna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

2 3

Nyomtatva: 2017.05.23 10.12.20

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

0

0

I. Immateriális javak

0

0

II. Tárgyi eszközök

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

551

2 524

I. Készletek

0

0

II. Követelések

5

4

III. Értékpapírok

0

0

546

2 520

48

19

599

2 543

588

527

I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

725

588

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

-137

-61

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

11

16

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

11

16

0

2 000

599

2 543

B.

Forgóeszközök

IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

0

0

0

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

0

0

1 058

1 086

0

0

1 058

1 086

450

571

0

0

450

571

- támogatások

0

0

0

0

0

0

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

0

0

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

1 058

1 086

0

0

1 058

1 086

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

1 058

1 086

0

0

1 058

1 086

5. Anyagjellegű ráfordítások

1 172

1 131

0

0

1 172

1 131

13

14

0

0

13

14

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

0

0

8. Egyéb ráfordítások

4

1

0

0

4

1

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

6

1

0

0

6

1

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

1 195

1 147

0

0

1 195

1 147

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

1 195

1 147

0

1 195

1 147

-137

-61

0

0

-137

-61

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-137

-61

0

0

-137

-61

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés

6. Személyi jellegű ráfordítások

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

608

504

0

0

608

504

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

57.

1 0 1 6

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Krisztina
Lépcsőház:

Emelet:

körút

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 3 .P k . 6 1 2 7 9

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 0 / 2 8
1 0 6 7

1 9 0 0 1 9 1 3

1

4 1

Lakos Anna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

kultúrális tevékenység

kapcsolatteremtés és kommunikáció a magyar és külföldi színházak között
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: színházi szakemberek és az az iránt érdeklődők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

0
Tárgy év

0
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

0
Tárgy év

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 058

1 086

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 058

1 086

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 195

1 147

13

14

1 195

1 147

-137

-61

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi 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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás(pályázat)
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

304 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

304 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 304 000
- tárgyévben folyósított összeg:

304 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

304 000

Felhalmozási

0

Összesen:

304 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Nemzetközi tagdíj pályázat
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 200 000
- tárgyévben folyósított összeg:

200 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

200 000

Felhalmozási

0

Összesen:

200 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Nemzetközi tevékenység és szakmai program megvalósítása
Támogató megnevezése:

Nemzeti Kultúrális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01-2017.12.31.

Támogatási összeg:

2 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0

- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg:

2 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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