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A gazd6lkod6 bemutat6sa

1.1. Alakulis, c6lok, k0ldet6s

A c6g neve: Nliskolci Operafesztivil Kulturilis Szolgiltat6 Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gd

Tirsasig.
A c6g rovidite tt neve: Miskolci Operafe sztivil Nonprofit Kft.
Sz6khetye: 3525 Miskolc, D6ryn6 u.1. A c6g ktizhasznt nonprofit gazdasigi tirsasdg.

Uglr'ezet5 neve: Lesk6 Miria. A beszimolo aliririsira az igy'rezet6 t4a alir

F6bb tulajdonosok 6s tulajdoni ar6ny'uk

Tulajdonos neve
Tcirzst6ke (r6szv6ny) n6v6rt6ke

E Ft-ban

Tulajdoni

hinyad oh

Nliskolc I\Ieg ei Jogi Viros Onkorminyzata 3 000 I0t l' ,,

Osszesen 3 000 100q'o

A tirsasig tev6kenys6gi ktire:

TL,AORsz6m Tevdkenys6gmegnevez6se
9001 08 El6ad6-mfiv6szct (kozhasznri)
9002 08 El6ad6-m[v6szetet kieg6szit6 ter,6kenvs6g (kozhasznt)

A tirsasig 2019-ben villalkozisi ter'6kenys6get nem v6gzett.

1.2. Telephelyek, fi 6ktelepek

..\ Tirsasig a beszimolisi id6szakban rendszeres gazdasigi ter,6kenys6get sz6khely6n v6gezte

Az iratok 6rz6si helye: 3525 Miskolc, D6ryn6 u. 1.

A honlapiinak cime: w-wrv- opc ra tts z tiral. hu

1.3, Beszimol6 nf lvinossriga

r\ szimriteli beszimol6 6s az ahhoz kapcsol6d6 kreg6szit6 informici6lq jelent6sek a iogzabilvok
iltal cl5irt nvilvdnossigon tul a Tirsas{g munkavillal6i, 6s a nrlajdonos szirnira a sz6khelyen is
mcgtekinthet6k, azoktol az. 6rintettck teljes vagy r6szleges misolatot kdszithetnek. A szikhely
pontos cime: 3525 Miskolc, D6ryn6 utca 1.

1.4. A viilalkozirs folltatisa

A Miskolci Megyei Jogri Viros Onkorminyzatt m 5/2020. (II.27.) Onkorminyzari rendelet6r'el
j6vihagyta a Nliskolci Operafesztivil Kultur6lis Szolg{ltat6 Nonprofit Kft. 2020. 6r'i
kolts6gvet6s6t, melyben 74 628 E Ft mfikod6si timogatist biztosit.

r\z Emberi Er6forrdsok Miniszt6riuma Yl/1519 /202o/El6ad6 iktat6szim6 lev6lben 2020.
mdrcius 6-in arr6l ti4lkoztatja a Miskolci Operafesztivil Kultuilis Szolgiltat6 Nonprofit Kft.
iigl'r'ezet6j6t, hogy a 2020-as Bart6k Plusz Operafesztivil megrendezds6hez nem ill rendelkez6sre
elegend5 fedezet.
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A lvlrskolc Megyei.[ogri Viros Polgi,rmestere 39 / 2020. [.8.) hatirozata apiin az al{bbi dijnt€s

tortent

1. A vesz€lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 40 /2020. (III.11.) Korm.rende le ttel kihirdetett
vesz6lyhelvzetre, valamint az eg6szs6g 6s ilet meg6visa, valamint a nemzetgazdasig helyreillitisa
6rdek6ben elrendelt vesz6lyhelyzettel kapcsolatos rendkivi.ili intdzkeddsekr5l szol6 8'l/2020. $Y.
1.) Korm. rendelettel el6irt, rendezr'6nyek megtartisira vonatkoz6 tilalom ktivetkezt6ben
le hetetle niilis miatt mepzrint l\hskolc )\legyei Jogu Viros Onkorminyzat 6s a Miskolci
Operafesztivdl Kulturilis Szolgiltat6 Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gri Tirsasig kdziStt 2017 .

december 20. napiin l6tejott Kcizszolgiltatisi szerz6d6s III. Felezet 9. pontja a) alpontliban
rdgzitett adott 6vi feladat, r,agyis a Bart6k Plusz Operafesztivil 2020. ivi megrendezdsdre is
lebonyolitisira vonatkoz6 k<itelezetts69.

2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel m6dositisra kerii{t a Miskolc Megyei Jogri Viros
Onkorminyzata 6s a Miskolci Operafesztivil Kulturilis Szolgiltat6 Nonprofit Korlitolt
Felel5ssigri Tirsasiryki5ziiu 2017. december 20. napjin ldtrejott Kozszolgiltatisi Szerz6dis.

3. Az Operafesztivil Nonprofit Kft 2020. 6r'i mtkod6si timogatisinak az elmaradt feladattal
risszefiigg6sben ittekint6sre keriiLl a 2020. 6r'i onkorminyzati timogatis <isszege.

4. A Bart6k Plusz Operafesztill 2020. tti rendezv6nysorozat COVID-19 viligjin'iny miatti
lehetetleni.llisdvel kapcsolatban int6zked6sek tdrt6nnek a szerz6d6ses jogviszonyok
rendez€s6re.1.5. Alkalmazott szimriteli szabilyok Jelen beszimol6 a hatilyos magyar szimviteli
el6ir6sok szerint keriilt risszeillitisra, a torv6n)' el6irisait6l val6 elt6r6sre okot ad6 koriiLlm6ny nem
merii,lt fel.

2. A sz6mviteli nolirika alkalmaz;isa

2.1. Ktinywezet6s p6nzneme

A konp'ek vezet6se magyar forintban tdrt6mk, a beszimol<iban az adatok elt6r6 jel<il6s hiinyiban
ezer forintban keriilnek feltiintet€sre.

2.2. A beszimol6 elk6szit6s66r felel6s

A beszimol6 elk6szitds6vel, a szlmviteli feladatok irinyitisival megbizott szem6ly m6degk6pes
k<io1'r'e16, a nyilvintartisba vdtelt v6gz6 szervezet iltal vezetett krinyvriteli szolgiltatist v6gz6k
nvilr.intartisiban szerepel, a ter'6kenys6g el15,ris6,ra jogosit6 enged6llyel (igazolv6nnval)
rendelkezik. A beszimol6 elk6szit6s66rt felel<5s szem6ly neve, cime, regisztr{l6si szima: Majoros
Anna Miria 3521 Nliskolc, Etkel Ferenc u.6. PIII Reg. szim:774170

2.3. K6nywizsg6lat
A Tirsasig alapit6 okirata alapjin kotelczett konyr.vizsg'ilatra, mely alaplin a tirgX'6r'i beszimol6
szabilyszerfis696t, megbizhat<isigrit 6s val6dis{git konywizsgil6 ellen6rizte. A beszimol6t
hitelesit6 konywr.izsgil6: Zent6 -.\udit Konywizsgil6, Szolgiltat6 Kft., 3525 Miskolc, Estike u. 2.

Kamarai nyilvintartisi szim: 001658, c6gjegyz6kszim: 05 09 0O6033, ad6szim 11149849-2-05
Szem6lyesen eljdr6 konlvvizsgil6: Battin6 P6ten"iri Eva,3525 Miskolc, Estike u. 2.,
kamarai tagsigi szim: 001686
A konyvvizsgil6nak kifzetett ri,sszeg 100o,o-ban a konl'rwizsgilat ellenirt6ke. A konl'n'izsgll6 a

t{rgy€r.ben egy6b bizonyossigot nytjt6 szolgiltatist, ad6tan6csad6i szolgiitatist 6s egy€b nern
kdnlvr.izsgil6i szolgiltat6st nem npijtott.

2.4. Beszimol6 fotmiia 6s tipusa

A Tirsasiga rhgyid6szakra az el5z5 tizleti 6vhez hasonl6an egyszerfisitett 6ves beszimol6t k6szit.
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Az eredm6ny megillapitisinak vilasztott m6dia az el5z5 tizleti 6vhez hasonl6an: Osszk<iltsig

eljir6s.

A Tirsrsigaz el6z5 iizleti 6vhez hasonl6an a beszimol6ban a m6rleget A viltozatban illitotta
iissze.

A magyar szimviteli szabilyok szerint jelen szimviteli beszimol6 csak magyar nyelven keriilt
ijsszeillitisra. Ezen el5fuis alapjAn a magyar 6s az ar6l forditott idegen nyelvri sz<iveg elt6r6
6rtelmez6se eset6n a magy,rr nyelvfi szoveg az ir6nyad6.

2.5. Uzleti 6v

Jelen besz{mol6 a 2019. januir 07. - 2019. december 31. id6szakot dleli fel, a m6rleg fordul6napja
2019. dccember 31. N{6rlegk6szit6s id6pontla 2020. mircius 31.

2.6. Jelent6s tisszeg{i hibrik 6rtelmez6se

Jelent6s <isszegdnek min6sii{ az tzleti ivben feltirt, egy iizleti 6vre vonatkoz6 hibik hatisa, ha a
sajit t6ke v toz1si abszohit 6rt6k6nck epX'iittes iisszege a vizsgilt izleti 6r,re k6szitett beszimol6
eredeti mdrlegf6risszeg6nek 2oio-it, ha nem haladja rneg az. 1, milli5 fointot, akkor az 1 milli6
forintot. Ebben az esetben a feltirt hibik hatisa a tirgl'6r'i beszimol6ban nem a tirgy6\-i adatok
krizritt, hanem elkiil<initetten, el6z6 6r'ek m6dositisak6nt keriil bemutatisra.

2.7 . Linyeges hibik 6rtelmez6se

A megbizhat6 6s val6s k6pet l6nyegesen befolyisol6 hibriknak min6siilnek a feltirt hibik, ha
6sszel,ont 6s gringyolitett hatisukra a feltiris 6v6t megel5z5 iizleti 6v m6rleg6ben kimutatott sa,;t
t6ke legalibb 20'h-kal vikozik.

2.8. En6kcs6kken6si leiris elszimolisa

Ert6kcstikken6si leirris m6dia

Az Evenkdnt elsz6moland6 drt€kcsokken6s megten ez6se - az egyedi eszkdz virhat6 hzszn6Jatz,
ebb6l ad6d6 6lettartama, fizikai 6s erkiilcsi avulisa, az egy6b kdriilrn6nyek 6s a ten'ezett
maradviny6rt6k figl,elembev6tel€r'el - iltalaban az eszkoz bekeriiLl6si (btutt6) 6rt6k6nek arinviban
tott6ruk. Az 6rtdkcs<ikken6si leiris elszimolisa id5arinyosan (lineiris leirisi m6dszerrel) tortEnik.

6rt6kcstikken6s elszimolisinak gyakorisiga

Az 6rt6kcsokken6si leiris elszimolisira - mind a f6k<inyvben, mind a kapcsol6d6 analitikikban -
iizleti 6r,enk6nt egy alkalommal keriil sor, kir'6ve a kivezetett eszktiziik ten, szerinti trirtdvi
6rt6kcsokken6s6t, melv a kivezet6skor elszimoldsra keriil. Ten'en feliirli 6rt6kcsokken6si leiris
elsz{molis az azt meg apoz6 esem6nnyel egyidejrileg vagv a fordul6napi 6rt6kel6s keret6ben
tortinik.

Kis6rt6kii eszkiiztik 6rt6kceiikken6si lelrisa

A 100 ezer fonnt alatti eg,vedi bekeriiLldsi 6rt6kl<el bir6 r'agyoni 6rt6krl jogok, szellemi term6kek,
tirgyi eszk<izdk bekeriiLl6si 6rt6ke a hasznilatbay6telkor 6rt6kcsokken6si lefuisk6nt egy osszegben
elszimolisra kertl. Ebben az esetben az 6rtdkcs<ikkendsi leirist ten'ezni nem kell.

Terven feliili 6rt6kcs tikken6s elszimolisa

Ten'en felii,li 6rt6kcsokken€si leirds elszimolisa szempontiib6l a k<in1v szerinti 6rt6k akkor haladja
meg jelent5sen a piaci €rt6ket, ha az egyes t6telek eset6ben a kiiLlonb<izet meghaladja a 100 E Ft-ot.
A tirsasignak 2019 6vben nem volt terven felii{i 6rt6kcsokken6s elszimolisa.

Ett6kcstikken6si leiris elszimol ieinak v hkozisa
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Az 6rt6kcsokken6si leiris elszimolisinak m6diiban, n alkafmazott eljirisokban a jogszabilyi
viltozisokon nil tovibbi r.iltozlsok az el6z6 iizleti 6r.hez kdpest nem t6rr6ntek.

2.9. Ert6kvesztdsek elszimolisa

Ert€kvesztds elszimolisira - az el6z6 iizleti 6vhez hasonl6an - akkor keriil sor, ha a k<inyw szerinti
6rt6khez k6pest 

^z 
egyes t6telek esetdben a vesztesEg-iellegi kii{onbcizet tart6s 6s ielent6s.

Jelent6snek min6sii{ a 100E Ft-ot meghalado kii.l<inbcize t. Ert6kveszt6s elszimolis a tirgy6r,ben
nem volt.

2.10. Visszairisok alkalmazisa

A ten en feltili 6rt6kcstikken6si leiris 6s az elszimolt 6rt6kveszt6sek visszairisa az iltalinos
szabilyok szerint tiirt6nil, mely tirgyivben nem volt.

2.11. Ert6khelyesbit6sek alkalmazisa

A Tirsasig az 6rt6khelyesbit6s lehet5s6gevel nem kivin 6lni, igy a m6rlegben sem irt6khelyesbit6s,
sem 6rt6khelyesbit6s 6rt6kel6si tartal6ka nem szerepel.

2.12. Yal6s 6rt6ken ttit6n6 6rt6kel6s

A'l'irsasiga val6s 6rt6ken tcin6n6 6rt6kel6s lchet5s6g6vel nem kivin 6lni, ig_v a m€rlegben sem
6rt6kel6si kii{onbcizet, sem val6s 6rt6kelis 6rt6kcl6si tartal6ka nem szcrepel, az ere dminykimutatis
6rt6kel6si kii,ldnbozetet nem t^fi^knaz.

2.Ii. C6ltartal6k-k6pz6s szabrilyai

A Tirsasig garanci6lis 6s egy6b kcitelezens€gek fedezet6te, r'alamint a virhat6, jelent6s,

id6szakonk6nt ism6d6d6 jciv6beni koltsdgekre ciltartaldkot az altalinos szabilyok szerint k6pez. A
Tirsasrig j<iv6beni ktitelezetts6gek fedezet6re 2019 6r'ben c6ltartal6kot nem k6pzett.

2.14. Szimviteli politika mis viltozisai

A szimyiteli politika m6s, meghatiroz6 elemeiben a )ogszabilyi viltozisokon tul jelent6s

m6dositis nem tdrt6nt.

2.15. l*ltAtoz{xi szabilyok

Az eszk<izok 6s forrisok lekiroz sa az eszkozilk 6s forrisok leltirk€szit6si sztbalyzata szeint, az

iltalinos szabilyoknak megfelel6en t6rt6nik, a leltirozis szabilyai u el6z6 tizleti €vhez k6pest

nem v6ltoztak.

2.76. P 6la,zkezel6si szabi,lyok

A p€nzkezel6s a szimviteli poliukiban el6irt szabilyok szerint tcirt6nik, a p6nzkezel6s sza,bilyaj az

el6z5 iizleti 6vhez k6pest nem viltoztak.

2.17. Sai6tos tev6kenys6ggel kapcsolatos tovibbi informici6k

A f irsasigter,6kenvsdge alapjin m{s iogszabdll, iltal tovibbi, a saiitos tevikenys6glel kapcs<>latos

informici6k kozl6s6re nem kotelezett.
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3. Elemz6sek

3.1. Adatok vriltozisa

410 932 127 ,30l A. Befektetett eszk<iz<ik

0 0,0002 I. Imrnatctiilis javak

.+10 932 127 ,303 II. Tirgyi eszkoziik

0 0 (_) 0
0.1. III.Befektetett p6nziigyi eszk<izrik

22',t29 21313 9 905 B. Forg6eszkdz<ik

0,006 L liiszlctek 227

21 o2t 431,107 I I. I..tivctcl6sek 1 146

0 0 0,0'15. III.Ert6kpapirok
09 IV. P6nzeszkrizok t7 756 2 065 88,+

0,010. C. Aktiv id5beli elhatirolisok {) ()

IL ESZKoZoK (AKTTVAK)
OSSZESEN 22 539 25 215 12,0

t2. D. Sajit t5ke 3 435 4 090 19,1

13. I. .legyzen t6ke 3 000 3 000 0,0

1-1. II. Jegyzett, de m6g be nem Ezetett t6ke

c) 0 o 0,0

l5 III.T6ketartal6k o o 0,0

16. IV. Eredm6nvtartal6k - l0l 944 -101 561 -0,4
17 \/. Lek<itritt tartal6k 101 996 to't 996 0,0
l8 YI. Ert€kel6si tartal6k 0 0 0,0

19. VII.Ad6zott szerinti eredm6nv 383 655 71,0
2t) I:. C6ltartal6kok 1 01X) o 100,0
2l F. K<itelezetts6gek 17 891 21 029 17 ,5
22. I. I litrasorolt k<itelezetts6gek 0 0 0,0
23 II. Hosszri lej6raru kotelezetts6gek

() 0 0,0
21 III.Rdvid le j6ratri kotelezettsdgek 17 891 21 029 17,5
25 G. Passziv id6beli elhat6rolisok 213 126 +0,8

FoRRASoK EASSAVATg
OSSZESEN 22 539 1: r t! 12,0

I Ert6kesit€s nett6 irbev6tele 13 578 I I 2t{3 -16,9
II Aktiv{lt sajit teljesitm6nyek 6rtdke

t) 0 0,0
III, Egy6b bev6telek 400 559 101 019 0,9
IY Anyagiellegfi riforditisok 371 21!. 365 700 1,5

Szemdlyi jellegi rifotditisok 37 869 17 098 21,1
YI Ert6kcs<ikken6si leiris 1161 7 0(t -i9,2
\.II Eg16b riforditisok 2 619 204 -92,3

1OOO HUF El6z6 id6szak T6rgyid5szak Viltozis 9b-ban

227

1OOO HLIF Llozo
id6szak

Tirgyid6szak Yaf,tozas o/o-baa

MISKOLCI OPERAFESZTIVAL NKFT. Kiegesdt6 mell6klet
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3.2. Eszk6ztik 6s forrisok tisszet6tele

3.3.Vagyoni helyzet
A befektetett eszkciziik zA16 illomiLnyit a sajit t6ke az el6z6 6r'ben 837,8 o/r,-ban, a tirgy6vben
.{38,84 o,b-ban fedezte.

A sajit t6ke az el6z6 ivhez k6pest 655 E Ft 6rt6khel, novekedett. A saiit t6k6n belii{ a jegyzett

t6ke az el5z5 6vhez k€pest nem viltozott.
A Tirsasig sajit t5ke arinya az <jsszes forrison beltirl az el5z5 6vben 15,24 9o, a tirgy6vben 16,2

" o. A gazdilkodo tSkeer6ssige n5tr.

A kiitelezetts6gek az el6z6 6vben a sajit t6ke 520,84 9*6t, a tirgy6r'bcn 514,16 o/o-it tett6k ki. A
t6keszerkezet az el6z6 6vhez k6pest cs<ikkent.

A Tirsasig kotele zettsigel az el6z6 €vhez k6pest 3138 E Ft 6rt6kkel, n5ttek.

3.4. Likviditis 6s fizet6k6pess6g

A p6nzeszkozcik illominya 15.691 E Ft 6rt6kkel, 88,37 %-kal csdklent.

A r<ivid tird lik'idit6st jellemz5 likviditisi gy'orsrita (a krivetel6sek, az drt6kpapirolq a

p6nzeszkozok egyiittes 6rt6kdnek a rovid leiiraru kotelezettsdgekhez viszonyitott arinya) 6n6ke

az el6z6 6vben 1,22 a tirgy€vbet 1,15 volt.
A rovid tivri Likviditist befolyisol6 eszkrizcik arinya az tisszes eszk<jzrin belii{ az el6z6 6vben

97 ,17 9/o, a tirgy€vben 95,'11 9/r, volt.
A kinnlev6s6g realiz allsi,tal a kotelezetts6gek 104,72 9'.-a teliesithet6.

UzeMr 1;zLgr\
TEVEKENYSEG EREDMENYE 1 214 1 599 3t,7

YIII. P6nzugf i mfivelctek bevdtelei 200 t02 -49,O

IX. P6nzrigyi mriveletek riforditisar I 031 1 0.t6 1,5

I] PENZUGYI MWELETEK
EREDI\TENYE -8-31 9+-+ t3,6

C ADOZAS ELOTTI EREDIVIENY
-183 655 71,0

x Ad66zet6si kotelezetts69 0 0 0,0
t) ADOZOTI'IIRIjDN'IENY 383 655 7 t,o

Immatcriilis javak

1,82 3,69Tirgvi eszk<izcik

Befektctett pdnziigyi eszkrjz<jk

K6szlctck 1,0'l 0,90

87 ,23Kovete16sek 18,39

Ert6kpapirok

8,18P6nzeszkozrik 78,78

Eszkciz El6z6 id6szak (/o) ^l6tgyrd6szak (oh)

Befektetett eszktiztik 1,82 3,69

Forg6eszk6ztik 98,18 96,31

Aktiv id6beli elhatrlrolisok
ESZKOZOK OSSZESEN

100,00 100,00

MISKOLCI OPERAFESZTIVAI. NXT . Kiegeszit(i melldklet
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3.5. Jtivedelmez6s69
A gazdilkod6 <isszes, teljes naptiri 6r,re szim(tott bev6tele az el6z5 6vben 414.337 F, Ft, a

tirgy6r,ben .115.-109 E Ft volt. Az osszes ber'€tel az el6z6 6vhez k6pest 1072 E Ft 6rt6kkel n6tt.

A gazdilkod6 teljes naptiri 6vre szimitott irberttele az el6z6 6vben 13.578 E Ft, a tirgy6vben
11.288 E Ft volt. Az irbev6tel az el6z6 6vhez k6pest 2.290 E Ft 6rt6kkel, 16,970-kal csokkent.

Az ad6zott eredm6ny a t6rgy6r'ben a m6degf6risszeg 2,59 7o-it teszi ki.

Az. ad6z.ott eredm6ny 6s a jegyzett t5ke arinya (a iegyzett t6ke hozama) a tirgy&ben 27,83 o,b

volt.
Az ad6zott eredm6ny 6s a sai6t t6ke arinya a tirgy6vben 16,01 9zo volt.

Az ad,6zott eredm6ny az el6z6 6vben 383 E Ft, a t6rgydvben 655 E Ft volt. Az el6z5 6vhez
k6pest az ad6zott eredm6ny 272 E Ft 6rt6kkel novekedett.

4, M6tleshez kancsol6d6 kies6szlt6sek

4.1. El6z6 6vek m6doslt6ea

A koribbi (lezlrt) 6vekhez kapcsol6d6an a tirgy6vben ellen5rz6s, 6nellen5rz6s semmif6le hibit
nem tirt fel, a m6rleg koribbi id6szakra vonatkoz6 korrekci6kat nem tartalmaz.

4.2. Sai6tos t6telbesorolisok

A mdrlegben olyan t6tel nem szerepel, amely tobb sorban is elhelyezhet6 lenne, €s sajitos
besorol6sa bemutat{st kivinna.

43. 6sszehasonlithat6s69

Ossze nem hasonllthat6 adatok

A Tirsasigm6rlegeben az adatok - a jogszabllyi viltozisok miatti ltrendezdseken nil -

dsszehasonlithat6k u el6z6 iieleti 6v megfelel6 adat{va.l.

T6tel itsorolisok

A m6rlegben az el6z6 izleti 6vhez k6pest - a joppzabilyi viltozisok miatti 6trendez6seken tul - az
egyes eszkriz<ik 6s k<itelezetts6gek min5sit6se nem viltozott.

Ert6kelesi elyek viltozisa

Az el6z(t iizleti 6v m6rlegk6szit6sdn6l alkalmazott 6rt6kel6si elvek - a jogszabiiyi el6irdsok
viltozisain tul - nem yi.ltoztak.

4.4. A m6rleg tagol6sa

Ui t6telek a m6tlegben

A t6rgy6r,i beszimol6btn az el6irt s6m6n tul rij mddegt6telek nem szerepelnek.

T6telek tovibbtagolisa a m6rlegben

A mdrleg titelei tovibbtagolisinak lehet6s6gdvel a Tirsasiga tirgyid5szakban nem 6lt.

4.5. M6tlegen ldviili t6telek

Nltott hatirid6s, opci6s 6s swap iigyletek

A gazdilkod6nak a m6rlegben nem litsz6, a mdrleg fordul6napiid le nem zirt iigyletek miatti
ftig;6, vagy biztos (jcir'6beni) kritelezetts6ge nincs.

MISKOLCI OPERAFESZTIVAI, NTTT. melldklet
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Nem litsz6 i6v6beni fizet6si kiitelezetts6gek

Olyan, a m6rlegben meg nem jelen5 p6nzrigyi kotelezetts6g amely a p6nziigyi helyzet 6rt6kel6se
szempontiib6l jelent5s6ggel bir, a fordul6napon nem volt.

4.6. Befektetett eszktiztik

En6kcstikken6si leir6s ut6lagos m6dosit6sa

A terv szerint elszimolisra keriiLl5 6rt6kcsrikken€s megviltoztatAsfua a tfugyid6szakban nem kerii,lt
sor.

Ert6kcstikken6si lelris tib6li meg6llapit6sa

Ten'en feliili 6rt6kcs<ikken6si leir6s elszimolisa vagv annak visszafuisa kapcsin a beszimolisi
id6szakban ten, szerinti 6rt6kcsiikken6si leiris ismdtelt megillapitisira egyetlen eszktjz eset6ben

sem kerii{t sor.

4.7 Forg6eszkiiztik A31i

K6vetel6sek
Ver.6 krir.etel6s

AFA kovetel6s

AFA krivetkez6 id6szakban levonhat6

Kii.ionfdie egy6b:

.f ose Carreras fizetett el6leg

Iparkamara tagdij

Fizetett Kaucio

Irliskolc Onkorrninyzati tulfi zet6s

K6szletek

22021
80

7 376

788

t3 777

13 226

5

120

126

227

z 065

112

I

1952

Hittasorolt eszk6ztik

A m6rlegben olyan k<ivetel6s vagy hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapir, attely az ad6snil vagy a

kibocsit6nil hitrasorolt kri,telezetts6gnek min5siil, sem az el6z6 6.vben, sem a tirgy6vben nem
szerepel.

P6nzeszkiiziik
Pinztir
\Talutapanztir

Illszrimolisi bctdtszimla

4.8 Aktiv id6rbeli elhatirolisok
Bev6telek aktiv id6beli elhatirolisa

MISKOLCI OPERAFESZTIVAL NKFT. Kiegeszit6 mell6klet
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4.9. Sairit t6ke

Sairit t6ke viltozisa

A sajit t6ke elemeinek tirgy-6r,i viltozisai, valamint a liltozisok okai az alibbiak:

Saiit t6ke alakulisa

Jegyzett t6ke alakulisa

A jegyzett t6ke a tirgyid6szakban nem v6ltozott.

Visszav6s6rolt sajit ffzletr6szek

A tirsasi.g a t{rgy€vben sajit tizler6szeivel nem rendelkezett, saiAt iizletr6szt sem ktizvedenii,l, sem
kozven'e nem szerzett meg 6s nem idegenitett cl.

Lektitt tt taftal6k iogcimei
A m6rlegben lekotdtt tartal6k nem jelenik meg.

4.10 Ktitelezettsdgek 21029
a., Hitmsorolt ktitelezetts6gek

b., Hosszri leiitani k6telezetts6gek
c., Rtividlei6ratri kiitelezetts6gek 21029

Jose Carreras r6sz6re Onkotminyzati k6lcs6n (.10.000 euro) 13 226

Szillit6k 5 690

Jcivedelem elszimolisi szimla 665

Szem6lyi jovcdelemad6 502

EKHO 26

Szocifis hozzil6nrlisi ad6 613

Nyugdijjirul6k 't66

Eb. 6s munkaet6-piaci jrirul6k 141

Passziv id6beli elhatitolisok 1:lS

Ot 6vn6l hosszabb leiiratri ktitelezetts6gek

A m6degbeo olyan kotelezetts6g nem sze repcl, amelynek a hitral6v5 futamrde)e tribb mint ot 6v

Hosszri lejriratri ktitelezetts6gek - kezel6sbe vett eszktiztikre

Jelryzett t5ke 3 000 3 00i)

-legyzett, de be nem fizetett t6ke 0 0
T5ketartal6k 0 0

Eredm6nl'tartal6k -101 944 l0l 561 383

Lek<itott tartal6k 101 996 10I 996

Ert6kel6si tartal6k 0 0
Ad6zott szerinti eredm6ny 383 (r55

Sajit t6ke risszesen
.l -135 -+ 090 655

T6keelem 1000HUF El6z6 id6szak Tfugyid6szak Vi.ltozis

272
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A m6tlegben t<in'6nyi rendelkez6s i.llen'e felhatalmazis alapjin kezel6sbe vett, az illami vagy
<inkorminyzati vagyon r6szit k6pez5 eszkoz nem szerepel, igy ahhoz kapcsol6d6an egy6b hosszri
lejirati k<itelezetts6g sem keriilt kimutatisra.

Ktitelezetts6gek itsorol6sa

A t{rgy6r,ben a hosszi lejiratri k<itelezettsdgeknek a fordul6napot k<ivet6 epry 6ven beliiLl esed6kes

trirleszt6se itsorolisira nem keriiit sor.

Biztositott ktitelezetts6gek

A m6rlegben kimutatott tirgy 6vi kotelezetts6gek kri,zon zilogoggal vagy hasonl6 jogoklal
biztositott kcitelezetts69 nem szerepel.

Kapotmil nagyobb 6sszegben visszafi zetend6 ktitelezetts6gek

A tirgy6r'i kotelezettsEgek kozdtt olyan kcitv6nykibocs6tis miatti tartozis, r'ilt6tartozis vagy egr6b
kcitelezetts6g nincs, ahol a visszafizetend5 risszeg nagyobb a kapott <isszegn6l.

5- Eredm6nv kimutatishoz kancsol6d6 kieg6szit6sek

5.1. Ossze nem hasonlithat6 adatok

A Tirsasigeredm6ny kimutat6siban az adarok - a jogszabilyi r.6ltozisok miatti itrendez6seken tul -
<isszehasoolithat6k az el6z6 iizleti 6v rnegfelel6 adatival.

5.2. Az eredm6ny-kimutatis tagolisa

Ui t6telek az eredm6ny-kimutatrsban

A tirgy6vi beszim oloban u el6irt s6min tul ti ere dm€nykimutatis-t6tele k nem szerepelnek.

Tovibb tagolt t6telek az etedm6ny-kimutatisban

Az e re dm6ny-kimutatis t6tel€i tovibb tagol6s6nak lehet5s6givel a Tirsasiga t{rgyid6szakban nem

6lt.

Egy6b

A T6rsasign6l osztal6k kiftzet6s nem volt, tcirv6nyi el5iris alapjin nem is hagyhat j6vi.

5.3. Bev6telek

A Tirsasig bev6teleinek megoszlisit, 6s azok alakulisit mutatia be u alibbr riblAztt

Bev6telek alakulisa 6s megoszlisa

cvitel
,,\ktivilt sajit teljesitm€ny6rt6k

Eg16b bev6telek
97 ,26

7211 2883,2813 578

0() o ()i)

96,67 404 019.100 5 59

oni 1022(nP6nztigy'i mrlveletek bev6telei 0,02

BevEtel-kategoria El5z5 6v Ttug1€:s

lOOOHUF % IOOOHUF %

Bev6telek tisszesen
100,00

MISKOLCI OPERAFESZTIVAL NTPT,
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Egy6b bev6telek alakulisa
Onkorminyzatt6l kapott mriktiddsi timogatis
Kolts6gvet6sb5t kapott timogatis

ElkiiLlonite tt alapokb6l kapott timogatis

Egy6b bev6telek:

KiiLlonf6le egydb bev6telek

Onk. Fejleszt6si tim. adott 6r'i 6rt6kcstikken6s visszavezet6se

4{N 019

82 628

318 000

3 000

391

184

207

Kapott timogatisok bemutatisa

A T{rsasig timoppt6si prog-ram keret6ben a beszimolisi id6szakban ter,6kenys6ge fenntart6sira,
fejleszt6s6re sem r'6gleges jelleggel, sem visszat6ritend5 (kritelezetts6gk6nt kimutatott) timog?tist
fentieken kivii{ nem kapott, illetve nem sz6molt el.

5.4. R:ifotditisok

Rlfordltisok alakulisa

A Tirsasig rif<rrdit{sainak megoszlisit, 6s azok alakulisit mutatja be az alSbbi tlblizzr

Rriforditrisok alakul6sa 6s megoszlisa

Ktilts6gek kiilts6gnemenk6nt

A koltsdgek kriltsignemcnkdnti megoszldsit rnutatja be az alibbi tiblizat:

Ktilts6gek ktilts6gnemenk6nti megoszlisa, alakul6sa

Anyagjellegri riforditisok 37 | 2+1 89,7 365 700 88,2

Szcm6lyi jcllegri 16forditisok 37 869 9,1 ,+7 098 11,4

Ertdkcsoklenisi leiris
I I 6 1 0,3 7t)6 0 1

EpX 6b riforditisok
2 6+9 0,6 l0-l 0,0

P6nztrgf i mriveletek riflrrrditisai 1031 0,2 1 0-1(r 0,3

Anvagkriltsig 2? 391 6,0 8 379 2,3
Ig€nybevett szolgiltatisok
kcilts6ge 316 161 q1') 3.53 901 96,8
Egy6b szolgdltatisok kiilts6ge 2 631 0 7 3 315 0,9
Eladott iruk beszerzdsi
6rt6ke 55 0,0 105 0,0

lOOOHUF % lOOOHUF %

Riforditis-kateg6ria El6z6 6v Tdrg16,r

lOOOHUF % lOOOHUF o/o

Rifordlt6sok tisszesen 41i 954 100 414 754 100

Anyagielleg{ r6fordlt6sok
tisszesea 371244 100 365 700 100

MISKOLCI OPERAFESZTIVAL NKFT. melldklet
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Kutatis 6s kis6rleti feileszt6s tirgy6vi ktilts6gei

,\ tirgl id6szakban kutatisi, kisirleri tcjlcsztisi kcilts69 nem kcrillt clszimolisra.

6. Tii6koztat6 adatok

(r.1. B6r-6s l6tszimadatok
Iitszimadatok

A t6rgy6vben a Tirsasig 4 f6 alkalmazottat foglalkoztatott.

B6radatok:
Szem6lyi iell. kifizet6s 6sszesen: 47.098 E Ft
Ebb5l: Bdrkolts6q 34.051 E Ft

liclrjirulckok 5.519 E Ft
Egy6b szem jell kifizet6sek 7.528 E Ft

6.2 A vezet6 tiszts6gvisel6k
r6sz6re el6leg, k6lcsiin foly6sit6sa

2019 6vben az iigl'r'ezet6 munkaviszonyb6l szirmaz6 €ves bErjovedelme az alibbi r6szletez6sben:

Alapb6r, brutt6 6 000 000 Ft.

Szem6lyi juttatds: 345.866 Ft.

A vezet5 tisztsdgvisel5 r6szdre el6leget, kolcs<int nem foly6sitott tirsasigunk.

6.3 Feliigyel6bizotts6g

A Tirsasignil Feltgyel6 Bizottsig mrikodik, a Tirsasiga tirgydvben 1.200.e Ft-ot fizetett ki az FB

tagok 16sz€re.

A feliigyel6 bizonsig tag)ai r6sz6re el6leget, k<ilcsont nem foly6sitott t6rsasigun\ a megbizisi

dijon feliiLl egy6b jirand6sigban nem t6szesii{tek.

6.4 K6myezew6delem

Ktimyezetv6delmi kiilts6gek

Ktizvetlentl kornyezetv6de le mmel kapcsolatosan sem az el5z6 iizlcti ivben, sem a tirgy6r'ben
k6lts6g nem kerii{t elszimol6sra.

Kiimyezew6delrroi c6ltatal6kok

A krirnyezen 6delmi kotelezetts6gek, a kdrnyezet vddelrnit szolgil6 jov5beni kolts6gek fedezet6re

sem az el6z6 iizleti 6vben, sem a tirgy6\.ben c6ltartal6k-kdpz6s nem tdrt6nt.

Nem litsz6 ktimyezetv6delmi ktitelezetts6gek

A kcitelezetts6gek k<iz<itt ki nem mutatott komyezen'6delmr, hellreillitisi kotelezetts6g a

fordul6napon nem illt fenn.

6.5. A megbizhat6 6s val6s tisszk6phez sziiks6ges tovibbi adatok

A szimr.iteli ton'6ny el6irisainak alkalmazisa, a szimviteli alapelvek 6n'6nyesit6se elegend5 a

megbizhat6 6s val6s osszk€pnek a m6rlegben, eredm6ny-kimutatisban trirt6n5 bemutatisihoz.

MISKOLCI OPERAFESZTIVAL NKFT. Kiegeszit6 melldklet


