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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 
 
A társaság tulajdonosa a Magyar Állam. Az alapítói jogkört az egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTMN rendelet alapján 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja. 

A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft fő tevékenysége Előadó-művészeti tevékenység, melynek 
keretében a táncművészet egészét és minden ágát befogadó, illetve a táncművészet funkcionáláshoz 
kapcsolódó, az Alapító Okirat szerinti tevékenységeket lát el. Saját társulattal nem rendelkezik. 

A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi 
telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephely címe: 1095 
Budapest, Komor Marcell u. 1. 

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2019. január 01. - 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2019. december 31. 

A tárgyévi gazdálkodás sajátos körülmények között zajlott. Az üzleti környezet - a tárgyévi 
gazdálkodásra jelentős hatást gyakorló - jellemzői, sajátosságai az alábbiak voltak:  

1. A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft a gazdálkodási év működését bérelt működési 
területeken kezdte. (irodák: XII. ker Városmajor u., és bérelt játszóhelyeken: Mu Színház, 
Bethlen) 

2. Ezt követően 2019. február 15. -től a Millenáris Park E épületében kaptunk elhelyezést, 
„Használati szerződés” alapján. Elhelyezésünk jogalapja többször változott, majd 2019. őszéig 
hiányzott. Végül 2019. szeptemberében jött létre az a Használati szerződés, mely hosszabb 
távra rendezte működésünk fizikai feltételeit. 

3. Ennek megfelelően a működésünket biztosító támogatási szintünk és annak felhasználási 
összetétele is jelentősen átalakult. 

a. az évet 622 400 EFt költségvetési támogatási volumennel kezdtük, majd a szükséges 
döntések hiányában az új épületben való működésünket ebből az összegből 
igyekeztünk megoldani. 

b. Megváltozott működésünknek és helyzetünknek megfelelő támogatási szint a 2019. 
július 26.-i kormánydöntés alapján 2019. novemberében beérkezett támogatás 
kiegészítéssel alakult ki. 

4. Fontos kiemelnünk, hogy működési körülményeinkben fennálló - elhelyezési és likviditási - 
bizonytalanság gyakorlatilag ellehetetlenítette a tervszerű és ésszerű gazdálkodás  folytatását. 

5. Ennek megfelelően a vállalkozás folytatásának elve teljes mértékben gazdálkodásunkban nem 
tudott érvényesülni. Ez rányomta bélyegét döntéseinkre, gazdálkodásunkat több hónapra 
kényszerpályára, működésünket pedig tűzoltás irányába nyomta.  

a. Likviditási zavarokkal küzdöttünk gyakorlatilag február elejétől novemberig. 

b. A kapott támogatások ütemes és tervszerű felhasználása helyett -mivel a további forrás 
biztosítottsága hozzávetőlegesen fél évig bizonytalan volt, és ténylegesen csak 2019. 
novemberében állt rendelkezésre, pénzügyi válságkezelést folytattunk. 
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1.3. A beszámoló közreműködői 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási 
száma:  

Radnai Horváth Zsófia gazdasági vezető, reg. száma: 200111 

Belicza János főkönyvelő, reg. száma: 137193 

A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a 
kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft 
képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni: 

Ertl Péter ügyvezető igazgató, 1124 Budapest, Szendi árok 8. 

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló 
szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő 
könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma:  

MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft. 

1054 Budapest, Báthori u. 20. III./1. 

Engedélyszám: 001587 

Természetes személy könyvvizsgáló:  

Név: Ernst Gábor 

Cím: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz János u. 14. 

Kamarai tagsági szám:007364 

1.4. Beszámoló nyilvánossága 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által 
előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és az interneten is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 
1024 Budapest II, Kis Rókus utca 16-20 A beszámolót tartalmazó honlap: www.nemzetitancszinhaz.hu 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai 
szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása 
az erre kijelölt belső szerv feladata. 

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

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

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft 
kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot 
adó körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, 
amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.5. Beszámoló választott formája és típusa 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves 
beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A 
változatban állította össze. 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

2.6. Üzleti jelentés 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak 
megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően 
biztosítja. 

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 
március 31. 

2.8. 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. 

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős 
összegnek az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom 
alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.10. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős 
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy 
eredménykimutatás sor értéke 10 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben 
változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 
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2.11. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és 
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a 
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
hivatalos devizaárfolyamon történik. 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - 
negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a 
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó 
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben ezen eszközöz értékcsökkenési leírását 
külön tervezni nem kell. 

Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az 
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke nem haladja meg a bekerülési érték 
10%-át. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges 
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további 
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.13. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek 
minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 

2.14. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 
szerint történik. 
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2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a 
mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.16. Valós értéken történő értékelés 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, 
így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka 
nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz. 

2.17. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző 
üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.18. Vásárolt készletek értékelése 

A vásárolt készletek esetén bekerülési értéknek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a beszerzési értékek 
alapján számított átlagos (súlyozott) bekerülési ár minősül. 

2.19. Céltartalék-képzés szabályai 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a 
várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok 
szerint képez. 

2.20. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.21. Pénzkezelési szabályok 

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

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
Mérlegtételek változásai és volumenük 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

  ESZKÖZÖK (aktívák)       

A. Befektetett eszközök 90 694 87 853 -2 841 

A.I. Immateriális javak 44 667 56 731 12 064 

A.II. Tárgyi eszközök 46 027 31 122 -14 905 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 

B. Forgóeszközök 496 165 613 214 117 049 

B.I. Készletek 4 862 4 897 35 

B.II. Követelések 62 893 165 501 102 608 
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 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

B.III. Értékpapírok 0 0 0 

B.IV. Pénzeszközök 428 410 442 816 14 406 

C. Aktív időbeli elhatárolások 989 101 - 888 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 587 848 701 168 113 320 

  FORRÁSOK (passzívák)       

D. Saját tőke 282 999 310 905 27 906 

D.I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 0 

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 

D.III. Tőketartalék 0 0 0 

D.IV. Eredménytartalék 265 833 279 999 14 166 

D.V. Lekötött tartalék 0 0 0 

D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0 
D.VII. Adózott eredmény 14 166 27 906 13 740 

E. Céltartalékok 0 0 0 

F. Kötelezettségek 145 062 253 943 108 881 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 145 062 253 943 108 881 

G. Passzív időbeli elhatárolások 159 787 136 320 -23 467 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 587 848 701 168 113 320 
 
 
 
 
Eredménykimutatás sorainak változása %-ban 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 149 220 174 462 16.92 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 614 538 -12.38 

III. Egyéb bevételek 750 314 1 217 179 62.22 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 403 816 852 565 111.13 

V. Személyi jellegű ráfordítások 424 092 456 781 7.71 

VI. Értékcsökkenési leírás 46 067 45 808 -0.56 

VII. Egyéb ráfordítások 12 031 8 508 -29.28 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 14 142 28 517 101.65 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 51 11 -78.43 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 25 580 2 220.00 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 26 - 569 -2 288.46 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 14 168 27 948 97.26 

X. Adófizetési kötelezettség 2 42 2 000.00 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 14 166 27 906 96.99 
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3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök (adatok összes eszköz értékének  %-
ában) 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 15.42 12.54 
Immateriális javak 7.59 8.10 
Tárgyi eszközök 7.83 4.44 
Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 

Forgóeszközök 84.41 87.45 
Készletek 0.83 0.70 
Követelések 10.70 23.60 
Értékpapírok 0.00 0.00 
Pénzeszközök 72.88 63.15 

Aktív időbeli elhatárolások 0.17 0.01 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 
 

Források (adatok az összes forrás értékének %-
ában) 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Saját tőke 48.14 44.34 
Jegyzett tőke 0.51 0.43 
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 
Tőketartalék 0.00 0.00 
Eredménytartalék 45.22 39.93 
Lekötött tartalék 0.00 0.00 
Értékelési tartalék 0.00 0.00 
Adózott eredmény 2.41 3.98 

Céltartalékok 0.00 0.00 
Kötelezettségek 24.68 36.22 
Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 
Rövid lejáratú kötelezettségek 24.68 36.22 

Passzív időbeli elhatárolások 27.18 19.44 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 
 



-8- 

Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 
 
 

3.3. Vagyoni helyzet 

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó 
érték 19.3 %-át, a tárgyévben 17.5 %-át tette ki. 

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv 
szerinti amortizáció 94.6 %-át teszi ki. 

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 312.0 %-ban, a tárgyévben 353.9 %-
ban fedezte. 

A készletek finanszírozására az előző évben 5,820.6 %-ban, a tárgyévben 6,348.9 %-ban a saját tőke 
nyújtott fedezetet. 

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 11.9 
nap, a tárgyévben 10.2 nap volt. 

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 
24.5 nap, a tárgyévben 43.5 nap volt. 

A saját tőke az előző évhez képest 27,906 EFt értékkel, 9.9 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 48.1 %, 
a tárgyévben 44.3 %. A gazdálkodó tőkeerőssége kismértékben csökkent. 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 51.3 %-át, a tárgyévben 81.7 %-át tették ki. A 
tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. A változás az új játszóhely 
használatából adódó költségszerkezet átalakulásból fakad. 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 108,881 EFt értékkel, 75.1 
%-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 

 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 

A pénzeszközök állománya 14,406 EFt értékkel, 3.4 %-kal növekedett. 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 3.39, a 
tárgyévben 2.40 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 83.6 %, a 
tárgyévben 86.8 % volt. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 3.42, a tárgyévben 2.41 volt. A hosszú távú likviditás kismértékben gyengült. 

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 65.2 %-a teljesíthető. 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték 
a kötelezettségeket. 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 531 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet. 

 

3.5. Jövedelmezőség 

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 899,585 EFt, a tárgyévben 
1,391,652 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 492,067 EFt értékkel, 54.7 %-kal 
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növekedett. A növekmény döntő mértékben az új játszóhely költségszerkezet változását fedező Alapítói 
támogatás változásából ered. 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 149,220 EFt, a tárgyévben 
174,462 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 25,242 EFt értékkel, 16.9 %-kal növekedett. 

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 2.4 %-át, a tárgyévben a 4.0 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 472.2 %, a 
tárgyévben 930.2 % volt. 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 5.0 %, a tárgyévben 9.0 % volt. 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 95 Ft, a tárgyévben 160 Ft volt. 

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 16 Ft, a tárgyévben 20 Ft adózott eredmény 
jutott. 

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 156 Ft, a tárgyévben 318 
Ft adózott eredmény jutott. 

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 33 Ft, a tárgyévben 61 Ft 
volt. 

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 409 EFt, a tárgyévben 478 EFt volt. 

Az adózott eredmény az előző évben 14,166 EFt, a tárgyévben 27,906 EFt volt. Az előző évhez képest 
az adózott eredmény 13,740 EFt értékkel növekedett. 

3.6. Cash flow-kimutatás 
 

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.) 

 Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

I. Működési cash flow (1-13. sorok) 209 286 57 762 
1a. Adózás előtti eredmény + 14 168 27 948 

  ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, 0 0 
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben + 0 0 
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + 14 168 27 948 
2. Elszámolt amortizáció + 46 067 45 808 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 178 
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 0 0 
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 0 211 
6. Szállítói kötelezettség változása + -38 550 37 646 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 54 870 69 735 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 86 351 -23 467 
9. Vevőkövetelés változása + 8 826 -9 237 
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -4 248 -91 906 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 41 804 888 
12. Fizetett adó (nyereség után) - -2 -42 
13. Fizetett osztalék, részesedés - 0 0 

II. Befektetési cash flow (14-18. sorok) -36 050 -43 356 
14. Befektetett eszközök beszerzése - -36 050 -43 356 
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 Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

15. Befektetett eszközök eladása + 0 0 
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása + 0 0 
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 0 
18. Kapott osztalék, részesedés + 0 0 

III Finanszírozási cash flow (19-26. sorok) 0 0 
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 0 0 
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 

+ 0 0 
21. Hitel és kölcsön felvétele + 0 0 
22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 0 
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 0 
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 0 
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0 0 
26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 0 

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 173 236 14 406 
27. Devizás pénzeszközök átértékelése + 0 0 

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) + 173 236 14 406 
 

3.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei 

A cash flow-kimutatásban alkalmazott korrekciók (az adózás előtti eredményt illetően, illetőleg a 
mérlegsorok állományváltozásától eltérő összegek esetén) az alábbiak:  
 

6. Szállítói kötelezettség változása korrekciói 

Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

MÉRLEG adatának változása (Szállítók) (M->) 37 646 
CASH-FLOW kimutatás adata a korrekciók után 37 646 
 
 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása korrekciói 

Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

MÉRLEG adatának változása (m.n.s. Rövid lejáratú kötelezettségek) (M->) 69 735 
CASH-FLOW kimutatás adata a korrekciók után 69 735 
 
 

8. Passzív időbeli elhatárolások változása korrekciói 

Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

MÉRLEG adatának változása (Passzív időbeli elhatárolások) (M->) -23 467 
CASH-FLOW kimutatás adata a korrekciók után -23 467 
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9. Vevőkövetelés változása korrekciói 

Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

MÉRLEG adatának változása (Vevők - Vevőktől kapott előlegek) (M->) 9 237 
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után -9 237 
 
 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása korrekciói 

Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

MÉRLEG adatának változása (m.n.s. Készletek, Követelések, Értékpapírok) (M->) 91 906 
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után -91 906 
 
 

11. Aktív időbeli elhatárolások változása korrekciói 

Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

MÉRLEG adatának változása (Aktív időbeli elhatárolások) (M->) - 888 
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után 888 
 
 

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. Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások 
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

 

4.3. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft a 
tárgyidőszakban nem élt. 
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4.4. Befektetett eszközök 

Bruttó érték alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az 
alábbi táblázat: 
 

Bruttó érték alakulása 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 
átsorolás 

Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 67 640 39 120 12 339 0 94 421 

Szellemi termékek 23 112 728 233 0 23 607 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javakra adott 
előlegek 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 90 752 39 848 12 572 0 118 028 
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 3 700 0 0 0 3 700 

Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 276 382 933 0 1 277 315 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 100 203 2 575 804 0 101 974 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 

Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 380 285 3 508 804 1 382 989 
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be 
mérlegtételenként az alábbi táblázat: 
 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 
átsorolás 

Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 31 571 23 692 12 162 0 43 101 

Szellemi termékek 14 514 3 914 232 0 18 196 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 46 085 27 606 12 394 0 61 297 
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Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 
átsorolás 

Záró 

ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és jogok 981 222 0 0 1 203 

Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 248 501 11 767 0 1 260 268 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 84 776 6 213 593 0 90 396 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 334 258 18 202 593 1 351 867 
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

 

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása 

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat: 
 

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 

Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen 

Alapítás-átszervezés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 
értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 23 517 0 0 175 23 692 

Szellemi termékek 3 914 0 0 0 3 914 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 27 431 0 0 175 27 606 
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 222 0 0 0 222 

Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 11 058 0 0 708 11 766 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 5 147 0 0 1 066 6 213 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 16 427 0 0 1 774 18 201 
ebből: közvetlenül 
környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

 

Terven felüli értékcsökkenés 

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került 
sor. 
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Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem 
rendelkezett. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn. 

4.5. Forgóeszközök 
 
 

Egyéb követelések részletezése 

Fők. számla 
szám 

Egyéb követelés megnevezés Tárgyidőszak 
1000HUF 

355 Adott előlegek 139 
361 Munkavállalókkal szembeni követelések 304 
366 Jegyrendszerből értékesítés elszámolása 14 945 
368 Különféle egyéb követelés 14 175 
468 Általános forgalmi adó elszámolása 115 166 

Összesen   144 729 
 
 

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn. 

 

 

4.6. Aktív időbeli elhatárolások 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek. 

Elhatárolt költségek és ráfordítások 

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek. 

Halasztott ráfordítások 

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a 
tárgyévben nem szerepelnek. 

 

4.7. Saját tőke 

Saját tőke elemeinek változása 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft saját tőkéje a tárgyidőszakban csak az előző évi adózott 
eredmény eredménytartalékba történt átvezetése, valamint a tárgyévi adózott eredmény által változott, a 
tárgyidőszak során osztalék nem került jóváhagyásra. 

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be: 
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Eredmény hatása a saját tőke alakulására 

Tőkeelem (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Változás 

Jegyzett tőke 3 000 3 000   
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0   
Tőketartalék 0 0   
Eredménytartalék 265 833 279 999 14 166 
Lekötött tartalék 0 0   
Értékelési tartalék 0 0   
Adózott eredmény 14 166 27 906 13 740 
Saját tőke összesen 282 999 310 905 27 906 

 

Jegyzett tőke alakulása 

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. 

Lekötött tartalék jogcímei 

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, 
nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 

4.8. Céltartalékok 

Céltartalékok - várható kötelezettségekre 

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre 

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző 
évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - jövőbeni költségekre 

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - egyéb címen 

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a 
körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

4.9. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
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A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy 
önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú 
lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek  

 
Egyéb kötelezettségek részletezése 

Fők. szla szám Egyéb kötelezettségek megnevezése Tárgyidőszak 
1000HUF 

461 Társasági adó elszámolása 42 
462 Személyi jövedelemadó elszámolása 6 133 
464 Költségvetési befizetési kötelezettségek 7 906 
471 Jövedelemelszámolási számla 25 701 
473 Társadalombiztosítási kötelezettség 6 629 
474 Önkéntes nyugdíjpénztári kötelezettség 7 
479 Letiltások 528 
479 Következő időszakban esedékes áfa 3 871 
479 Támogatások elszámolása 139 992 

Összesen   190 809 

 

4.10. Passzív időbeli elhatárolások 

Elhatárolt bevételek 

A bevételek passzív elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: 
 

Elhatárolt bevételek alakulása 

Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Jegybevétel 5 304 8 091 
Szinházbérlet bevétel 981 4 984 
Működési támogatás 85 000 0 
TAO támogatás 54 000 0 
Pályázati támogatás 3 700 9 560 
Személyi jöv. adó 1% támogatás 138 0 
Előadóművészeti többlettámogatás 0 80 000 

Összesen: 149 123 102 635 
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Elhatárolt költségek, ráfordítások 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei: 1 514eFt 
hődij elszámolás, valamint az 5936/2018. támogatás 2020. évben visszafizetendő 5 531 eFt összege. A 
további összeg több kisebb számla értéke. 

Halasztott bevételek 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, és azok időbeli 
alakulása az alábbi: 
 

Halasztott bevételek alakulása 

Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

MÁK 1582 00206 támogatás 1 500 1 500 
MÁK 606100003 támogatás 160 160 
OKM 13036/2006 támogatás 320 320 
5936/2018/PKF 0 16 165 
46383/2019/PKF támogatás 0 6 990 

Összesen: 1 980 25 135 
 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

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

5.2. Össze nem hasonlítható adatok 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi 
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

5.3. Az eredménykimutatás tagolása 

Összevont tételek az eredménykimutatásban 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei 
összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt. 

Új tételek az eredménykimutatásban 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft a 
tárgyidőszakban nem élt. 

5.4. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az 
alábbi táblázat: 
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Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 149 220 16.6 174 462 12.6 

Aktivált saját teljesítményérték 614 0.1 538 0.0 

Egyéb bevételek 750 314 83.3 1 217 179 87.4 

Pénzügyi műveletek bevételei 51 0.0 11 0.0 

Bevételek összesen 900 199 100.0 1 392 190 100.0 
 

Árbevétel tevékenységenként 

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, 
szolgáltatások szerint az alábbi: 
 

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása 

Tevékenységi kör Árbevétel (1000HUF) 
 Előző időszak Tárgyidőszak 

Jegy- és bérletbevétel 89 251 120 246 
Export szolgáltatás bevétele 1 518 1 012 
Rendezvények árbevétele 42 547 29 205 
Egyéb közhasznú bevétel 12 000 268 
Főbb vállalkozási tevékenységek 3 904 23 731 

Összesen: 149 220 174 462 
 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő 
támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az 
alábbi táblázat. 
 

Támogatások kimutatása 

Támogatás (1000HUF) Tárgyévben 
vagy tárgyévre 
vonatkozóan  

kapott 
támogatás 

Felhasználás 
tárgyév 

 

Ebből előző évi 
elhatárolásból 

 

Fel nem használt, 
visszafizetési 

kötelezettséggel 
terhelt rész 

Következő 
évekre 

elhatárolással 
átvitt és 

felhasználható 
rész 

Költségvetésből kapott 1 237 400 1 109 848 85 000 104 397 23 155 

Önkormányzati 1 000 1 000 0 0 0 

Pályázati 22 170 11 600 3 700 1 010 9 560 

TAO támogatás 54 000 54 000 54 000 0 0 

Szja 1% felajánlás 170 170 139 0 0 

Előadóműv. többlettám. 160 000 39 864 0 40 136 80 000 

Összesen 1 474 740 1 216 482 142 839 145 543 112 715 
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Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk 

A kapott támogatások a társaság Közhasznúsági mellékletben részletesen, cél szerint bemutatásra 
kerülnek. A jelentést a társaság honlapján is közzéteszi. 

Társaságunk működési támogatási szintje tárgyévben jelentősen megnőtt, feladatellátásunk 
megváltozott körülményeihez, módosult költségszerkezetünkhöz nyújt fedezetet. Meghatározó forrást 
biztosít az előadóművészeti többlettámogatás is, ugyanakkor a megfelelő szakmai és üzemeltetői 
tevékenységhez , ahol lehetővé teszi a támogató évek közötti forrás átcsoportosítással racionalizáljuk a 
felhasználást. 

5.5. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az 
alábbi táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 403 816 45.5 852 565 62.5 

Személyi jellegű ráfordítások 424 092 47.9 456 781 33.5 

Értékcsökkenési leírás 46 067 5.2 45 808 3.4 

Egyéb ráfordítások 12 031 1.4 8 508 0.6 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 25 0.0 580 0.0 

Ráfordítások összesen 886 031 100.0 1 364 242 100.0 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

 
Anyagjellegű ráfordítások 

Fők. számla 
szám 

Anyagjellegű ráfordítások megnevezése Tárgyidőszak 
1000HUF 

511 Anyagköltség 48 231 

512 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök 19 

513 Egyéb anyagköltség 943 

521 Szállítási költség 4 106 

522 Bérleti díjak 401 082 

523 Karbantartási költségek 30 960 

524 Hirdetés, reklám, propaganda 25 754 

526 Utazás, szállás költség 4 881 

529 Jegyértékesítési jutalék 4 844 

529 Szinpadi kisegítő szolgáltatás 10 565 

529 Előadáshoz kapcsolódó technikai szolgáltatások 6 926 

529 Hostess költségek 16 328 

529 Takarítás 26 335 

529 Vagyonvédelmi szolgáltatás 16 164 

529 Egyéb anyagjellegű szolgáltatás 64 607 
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Fők. számla 
szám 

Anyagjellegű ráfordítások megnevezése Tárgyidőszak 
1000HUF 

531 Hatósági, igazgatási díjak, illetékek 206 

532 Bankköltségek 3 243 

533 Biztosítási díjak 1 113 

815 Közvetített szolgálatatások (művészeti szolg.) 186 258 

Összesen   852 565 

Költségek költségnemenként 

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 

Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 403 816 46.2 852 565 62.9 

Személyi jellegű ráfordítások 424 092 48.5 456 781 33.7 

Értékcsökkenési leírás 46 067 5.3 45 808 3.4 

Költségnemek összesen 873 975 100.0 1 355 154 100.0 
 

Egyéb ráfordítások  

 

Egyéb ráfordítások  (1000HUF) Összeg 

Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök könyvsz. értéke 211 
Bírság, kötbér, késedelmi kamat 217 
Támogatások visszafizetése 7 544 
Adók, illetékek 238 
Különféle egyéb ráfordítások 298 

Összesen  8 508 
 

5.6. Adófizetési kötelezettség 

Társasági adó megállapítása 

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint 
került sor. 

Adóalap módosító tételek 

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be az alábbi adatok: 
 

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek 

Módosító tétel (1000HUF) Összeg 

Tao. tv. szerinti tárgyévi értékcsökkenés 46 598 
Tárgyévben kivezetett eszközök Tao. tv. szerinti nettó értéke 388 
Összesen: 46 986 
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Adózás előtti eredményt növelő tételek 

Módosító tétel (1000HUF) Összeg 

Szvt. szerint elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 45 808 
Tárgyévben kivezetett eszközök könyv szerinti értéke 388 
Összesen: 46 196 

 

Adófizetési kötelezettség változása 

A Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi 
változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak 
összehasonlításában korrekciót kívánna. 

5.7. Eredmény 

Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról) 

A tulajdonos alapítói okiratban rögzített döntése alapján, a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem 
kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. 

 

6. Tájékoztató adatok 
 

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 

Vezető tisztségviselők munkadíja 

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság 
összegét mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Vezető tisztségviselők 1000HUF Munkabér 
összege 

Más járandóság Összesen 

Ügyvezetés 9 000 1 874 10 874 
Felügyelő Bizottság 1 400 0 1 400 

Összesen 10 400 1 874 12 274 

 
 

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön 
folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor. 

 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 
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Jogcím (1000HUF) Összeg 

Beszámoló könyvvizsgálata 957 
Támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzése 425 

Összesen 1 382 

 

6.2. Bér- és létszámadatok 

 

Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása 

Állománycsoport (fő) Átlagos létszám 

Szellemi 44 

Fizikai 9 

Összesen: 53 
 

 

Béradatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Bérköltség megoszlása 

Állománycsoport (1000HUF) Bérköltség 

Szellemi foglalkozásúak 321 246 

Fizikai foglalkozásúak 47 634 

Összesen: 368 880 
 

 

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi 
táblázat: 

 
Béren kívüli juttatások megoszlása 

Jogcím (1000HUF) Kifizetések 

Közlekedési költségtérítés 1 038 
Táppénz hozzájárulás 266 
Betegszabadság 1 651 
Napidíj 154 
Egyes meghatározott juttatások 1 887 
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Jogcím (1000HUF) Kifizetések 

Reprezentáció 5 650 
Egyes meghatározott juttatásokat terhelő személyi jöv. adó 3 377 
Egyéb személyi jellegű kifizetések 4 461 

Összesen: 18 484 
 

 
 

Bérjárulékok jogcímenként 

A tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat: 
 

Bérjárulék (1000HUF) Összeg 

Szociális hozzájárulási adó 65 796 
Szakképzési hozzájárulás 0 
Egyéb bérjárulékok 3 621 

Összesen 69 417 
 

6.3. Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

A tevékenység jellegéből adódóan a Nemzeti Táncszinház Nonprofit Kft közvetlenül nem termel, és 
nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. 

 

 

Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet 

hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, 

a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére vonatkozóan.  

Felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások 

nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg 

fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az 

eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti 

működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a 

vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való  

megítélését. 

 


