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2014.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 

A cég neve:    VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. 

A cég működési formája: Korlátolt felelősségű társaság 

A cég adószáma:    14007505-2-13 

A cég fő tevékenységi köre:  Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység   

A cég alapításának ideje: 2007.06.13 

Könyvvezetés módja:  Kettős könyvvitel 

Beszámoló formája:  Egyszerűsített éves beszámoló 

Eredménykimutatás formája: Összköltség-eljárású 

Mérleg fordulónapja:  december 31. 

Mérlegkészítés dátuma:  február 28. 

A társaság kiemelten közhasznú besorolással rendelkezik. 

A vállalkozásnál alkalmazott értékelési módszereket a társaság által elkészített értékelési szabályzat tartalmazza, 

figyelemmel a 2000.évi C Számviteli törvényre, valamint az 1996. Évi LXXXI. Társasági adó törvényre és módosításaira, és 

a Tulajdonos által kialakított eljárásokra. 

 

Az értékelés általános szabályai az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szereplő értékének 

meghatározását jelenti. 

-Pénzeszközök a mérleg fordulónapján meglévő és banki  kivonattal egyező értéken kerül értékelésre. 

-A befektetett eszközöket és forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségükön értékeljük, csökkentve 

 az alkalmazott leírásokkal, amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke  

alacsonyabb a könyvszerinti értéknél, akkor a mutatkozó különbözetet értékvesztésként számoljuk el. 

-A befektetett pénzügyi eszközöket, tulajdoni részesedéseket bekerülési értéken tartjuk nyilván, bekerülési 

érték alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban annak módosításában, illetve közgyűlési határozatban a 

jegyzett tőke fedezeteként befizetett pénzbeni betét. 

-Az értékcsökkenés elszámolásakor az immateriális javak, és tárgyi eszközök hasznos időtartama 

üzembehelyezésekor megállapításra kerül eszköz csoportonként, a leírás lineárisan történik, évente elszámolva. 

Egy összegű leirást a 100.000 Ft egyedi beszerzésű eszközöknél alkalmaz.  

-A Társaság a követeléseket a mérlegben bekerülési, azaz könyvszerinti értéken tartja nyilván. 

-Jegyzett tőke az alapító okirat szerinti értéken értékeli a vállalkozás. 

-Kötelezettségeket könyvszerinti értéken, leltárral alátámasztott értéken kell értékelni. 

-Bevételek és költségek aktív és passzív időbeli elhatárolását a társaság évente könyveli, a teljesség és az 

összemérés elvének biztosítása érdekében. 
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-Egyéb bevételként számolja el a Társaság a fejlesztési célra-visszafizetési kötelezettség nélkül-kapott 

pénzügyileg rendezett támogatás és véglegesen átvett pénzeszközök összegét. 

A térítés nélkül átadott eszközök értékét az átadónál –kimutatott nyilvántartási értéken számolja el. 

-Egyéb ráfordítások között mutatja ki : 

a Társaság a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzügyileg rendezett támogatás és véglegesen átadott 

összegét. 

a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerűlési 

értékét, valamint a behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyvszerinti értékét. 

Tárgyévben a  társaságnál a lényegesség határát a számviteli politika szerint 500 e Ft-ban határoztuk meg. 

 A cég a kiegészítő mellékletben csak azokat a tényezőket mutatja be, ami nála előfordul, amely nincs  vagy az adott 

időszakban nem fordult elő, azokat külön nem részletezi. 

  

A Társaság a számviteli alapelvektől a 2014. évben sem tért el. 

A Társaság tulajdonosi összetétele a 2012 évhez képest nem változott. A 3.000.000 Ft-os jegyzett tőke 100%-os 

tulajdonosa MONOR Város Önkormányzata  (2200. Monor ,Kossuth L. u. 78-80.).  

 

A Társaság vezetője: Hanzelik Andrea  

A Társaság könyvelését Varró Erika, a KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint könyvelési szolgáltató képviselője végzi, a feladatok 

ellátásához mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik a Pénzügyminisztérium  a 93/2002 /V.5/ Korm. Rendelet 

alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vette, sorszáma: 165456. 

A Társaság  könyvvizsgálatát Somogyi Melinda  / 001342 / a Somogyi 1995 és Társa Bt. képvislője végzi. 

 

A 2014. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékeinek változásai FT-ban: 

Lásd: 1. számú melléklet 

 

A Társaság év végén nem  rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. 

A Társaság kereskedelmi forgalmat nem bonyolít. 

Készlet értéke 2014. év végén nulla Forint. 
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Az Eredmény alakulása (eFt) : 

Összes bevétel  Árbevétel 

2013.évben e Ft 

Árbevétel  

2014.évben e Ft 

Változás e Ft Változás előző évhez 

képest % 

Értékesités árbevétel 24.134 18.638 -5.496 77,23 

Egyéb bevétel 36.540 38.544 2.004 105,5 

Pénzügyi bevétel 2 0 -2 - 

Rendkivüli bevétel 0 0 0 0 

Bevételek összesen 60.676 57.182 -3.494 94,24 

 

A bevételek összesen  5,76%-kal csökkentek az előző évhez képest, a társaság működése kiegyensúlyozott. 

 

A Társaság költségeinek és ráforditásainak változását a következő táblázat mutatja (eFt) : 

 2013. év 2014. év 2014. éviből 

vállalkozás 

Változás  előző évhez 

képest % 

Anyagjellegű ráfordítások 36.142 30.498 5.863 84,38 

Személyi jellegű ráfordítások 22.224 24.823 5.008 111,69 

Értékcsökkenési leírás 2.231 1.500 854 67,23 

Egyéb ráfordítások 64 383 12 598,44 

Pénzügyi műv.ráfordításai 4 0 0 - 

Ráforditások összesen 60.665 57.204 11.737 94,29 

 

A költségek összesen  5,71%-kal csökkentek, mely csökkenés  arányaiban nem haladja meg a bevételek csökkenését. 

Anyagjellegü ráfordítás legnagyobb tételei a rendezvényekhez, kultúrális tevékenységhez és az ingatlanüzemeltetéshez 

vásárolt anyag,, igénybevett szolgáltatások (előadók, hirdetések, takarítási szolgáltatás, karbantartás), valamint a 

továbbértékesített kultúrális jegyek bekerülési költsége. 

Egyéb ráforditás : helyi adók, veszteség jellegű különbözetek, behajhatatlan követelések leírása. alapítványi befizetések, 

regisztrációs hozzájárulás 

A vállalkozás követelései a következők: 

 Követelés összege ezer Ft-ban Követelés % 

Belföldi vevő követelések 966 28,05 

Egyéb követelések 2.478 71,95 

Összesen 3.444 100,0 

 

Az egyéb követelések a következők:  szakképzési 255  e. Ft, ÁFA 2.223 e Ft, 

Pénzeszközök a következők:  Pénztár  32 e.Ft  , Folyószámlán levő összeg  1.182  e Ft. 

Aktiv időbeli elhatárolás: bevételből 574  e Ft, Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 0 e Ft. 
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Rövid lejáratú kötelezettségei a következők : 

 Kötelezettségek e Ft Megoszlás % 

Belföldi szállitók 1.090 44,09 

Egyéb rövid lej. kötelezettségek - adók 1.382 55,91 

Összesen 2.472 100,0 

 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: SZJA 291 e Ft, EHO 102 e Ft, EB 94 e Ft, Nyugdíjalap 112 e Ft, Szociális hj.  385 e Ft, 

egyéb 21 e Ft, keresetelszámolási számla: 382 e Ft, Bírság: 1 e Ft, Munkavállalóknak folyósított előleg: 16 e Ft 

 

A passziv időbeli elhatárolásból 6.031 e Ft halasztott bevétel az Önkormányzattól kapott támogatás azon része, melyet 

ingatlan- és eszközfejlesztésre kapott a Társaság és az eszköz értékcsökkenésével arányosan még nem került 

bevételként elszámolásra. Az elhatárolt tárgyévi költségek és ráfordítások értéke 1.205 e Ft. 

 

Tájékoztató jellegű kiegészítések:  

A Társaság alkalmazottainak száma 6 fő, a társaság vezetését 1 fő látja el.  

 

A Társaság a 2014-es gazdálkodási évet összességében -22 e Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta. Vállalkozási 

tevékenységének eredménye 195  e Ft  veszteség, míg közhasznú tevékenységének eredménye 173 e Ft nyereség. 

 

A Társaság társasági adó alap számítása az alábbiak szerint alakult, mivel a cég jövedelem minimum számítására nem 

kötelezett. 

A társasági adó számításánál adóalap növelő tételként figyelembe vettek: 

- számviteli tv. szerinti értékcsökkenés: 1.500 e Ft 

- nem a vállalkozás érdekében felmerült:  0 e Ft 

A társasági adó számításánál adóalap csökkentő tételként figyelembe vettek: 

- adó tv. szerinti értékcsökkenés: 1.500 e Ft 

- előző évek elhatárolt veszteségéből      0 e Ft 

Társasági adó fizetési kötelezettsége a társaságnak tárgyévben nincs. 

 
Saját tőke összetétele:  Eredménytartalék előző évekről:    64  e Ft 
                                          Lekötött tartalék:                                              0 e Ft 
                                          Mérleg szerinti eredmény 2013.:          9 e Ft  
                                          Mérleg szerinti eredmény 2014.:              -22  e Ft  
 
A befektetett eszközök értékének változását a Befektetési tükör melléklet tartalmazza. 

 
Pénzügyi helyzet elemzésére használt mutatókat a Gazdasági tevékenysége mutatószámai melléklet tartalmazza. 
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Besorolások és minősítések nem változtak. 
Olyan kötelezettség nincs, amelynek a futamideje több mint  5 év.  
Jelzálogjoggal és más hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nincs. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monor, 2015. február 28. 

 
        Hanzelik Andrea 
        ügyvezető igazgató 
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„Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 

2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67. 

Cégjegyzékszám: 13-09-114244 

Adószám: 14007505-2-13 

 

 

 

Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről 

2014. 01. 01. - 2014. 12. 31. 
 

 

 

 

 

 

 

I. Általános rész 

 

 

Cég neve: „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 

Alapító Okirat kelte: 2007. 06. 13. 

Bejegyzés dátuma: 2007. szeptember 13. 

Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cég rövidített neve: „Vigadó” Nonprofit Kft. 

 

 

Alapítója: Monor Város Önkormányzata 

Alapító képviselője: dr. Zsombok László polgármester 

 

 

Cég jegyzett tőkéje: 3.000.000.- Ft. 

Képviseletére jogosult: Hanzelik Andrea ügyvezető 

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 

 

 

Címe: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67. 

Adószáma: 14007505-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-114244 

Tag adatai: Monor Város Önkormányzata 2200, Monor, Kossuth L. u. 78-80. 

 

 

 

A társaság közhasznú tevékenységei:  

nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladatkörben 

Jogszabályi hivatkozások: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2. § (3), 4. § (1) a)-u); 2011. évi CLXXXIX. 

tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 10., 13. § (1) 6. 

a.) ismeretterjesztő előadások, rendezvények, vetélkedők szervezése, lebonyolítása 

b.) képességfejlesztő foglalkozások  szervezése 

c.) felnőtt és egyéb oktatás szervezése 

d.) ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése, kiadása 
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kulturális feladatkörben  

Jogszabályi hivatkozások: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről 121. § a)-b), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 7.; 2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól 3. § (1) 

 

a.) Állami – és Önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása; 

b.)  Monor Város Művelődési Központjának működtetése; 

c.)  városi rendezvények szervezése; 

d.) hangversenyek, irodalmi estek, gyermek-és ifjúsági műsorok, koncertek szervezése, lebonyolítása; 

e.) népzenei - néptánc találkozók szervezése, lebonyolítása; 

f.) tehetségkutató jellegű rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása; 

g.) egyesületek, civil szervezetek tevékenységének koordinálása, segítése; 

h.) máshova nem sorolt, közösségi képzési lehetőségek támogatása, szervezése; 

i.) fesztiválok, nagyobb rendezvények szervezése, lebonyolítása; 

j.) kiállítások szervezése, lebonyolítása 

 

 

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése feladatkörben   

Jogszabályi hivatkozások: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10., 23. § (5) 18., 

23. § (4) 12. 

a.) mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők részére közösségi színtér biztosítása; 

b.) hátrányos helyzetűek részére felnőttképzések, egyéb oktatások, tanfolyamok szervezése; 

c.) életvitelük könnyítése céljából előadások, rendezvények szervezése 

 

 

 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése feladatkörben  

Jogszabályi hivatkozások: 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b) 

a.) felnőttképzések, egyéb oktatások, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása 

 

A társaság vállalkozási tevékenysége:  

a.) helyiség bérbe adása 

 

I. Tevékenység bemutatása 

A Vigadó Nonprofit Kft.  alapító okirata szerint közhasznú és vállalkozási tevékenységet folytat. A tevékenységének 

ellátásához, a Kossuth L. u. 65-67. és a Bocskai u. 1. szám alatt található ingatlant Monor Város Önkormányzata a 

Társaság üzemeltetésébe adta.  

A működéshez szükséges alkalmazottak rendelkezésre állnak. 

A Társaság által végzett fő tevékenységeit az alábbiak szerint lehet vázolni: 

- rendezvények, programok, vetélkedők szervezése 

- kiállítások szervezése 

- szakkörök, klubok működtetése 

- együttműködés a helyi civil szervezetekkel 

- házasságkötések szervezése, szertartások lebonyolítása 

- tanfolyamok szervezése 

- jegyiroda működtetése 

- iroda, terem bérbeadás 

- étterem üzemeltetés 
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Több,  mint hét éves  közhasznú tevékenységünk során lehetőségünk nyílt hagyományt teremteni több rendezvény 

esetében is, de célként tartjuk szem előtt, hogy minden évben meg kell újulni, mindig kell valami újat szervezni, mutatni a 

város és a környék lakossága számára, amellyel fenntartjuk érdeklődésüket rendezvényeink iránt. 

Rendezvényein összeállítása során igyekszünk valamennyi korosztály érdeklődési körét figyelembe venni, műfajok 

sokszínűségét kínálni mindenki számára.  

2014-ban láthatott, hallhatott a közönség, operettet, pop zenét, komolyzenét, irodalmi összeállítást, népzenét, 

irodalomtörténeti előadást, meseelőadást, színházi előadást, ismeretterjesztő előadást, szórakozhatott a különböző 

táncházakban, mulathatott a nyugdíjas kulturális találkozón, versenyezhetett a sakkversenyen, gyönyörködhetett kiváló 

képzőművészeti alkotásokban. Havi rendszerességgel nyitunk új kiállítást a Vigadó galériában. Különösen értékes volt 

civil szervezetek együttműködésével megvalósított I. Világháború áldozataira emlékező rendezvény, ahol a kiállítás, 

irodalmi összeállítással párosult. Nyáron egy héten át, művészek közreműködésével táboroztattunk gyerekeket a 

Művelődési Házban.  

Az iskolák igényei alapján több alkalommal szerveztünk kimondottan általános iskolásoknak szóló színházi előadást. 

 

2014. évi tevékenységünk során is komoly hangsúlyt kaptak ismét a szabadtéri rendezvények. A város  különböző 

helyszínein is szerveztünk programokat.  A Piac és Fesztiválcsarnok már jól bevált helyszín. Itt szerveztük a Nyugdíjas 

találkozót, a Gyermeknapot, az Alma együttes koncertjét.  Az augusztus 20-i ünnepi megemlékezést ötnapos fesztivállá 

bővítettük a megújult városközpontban; itt szerveztük az adventi ünnepségsorozatot és a városi karácsonyi ünnepséget is. 

Az előző évi nagy sikerre való tekintettel ismét szerveztünk könnyűzenei koncertet a Piac és fesztiválcsarnokban, az 

Ismerős Arcok zenekar lépett fel. 

 

2014-ben is, terembérlet formájában helyet adtunk a Pest Megyei Ifjúsági hangverseny sorozatnak; fellépett a Duna 

Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar és Taraszanova Krisztina. Alkalmanként 400 gyermek vett részt az 

előadásokon (2-2 előadás alkalmanként). 

 

Megszerveztük az állami és nemzeti ünnepeket, megemlékeztünk a Házasság világnapjáról, Idősek világnapjáról, 

kommunista diktatúra áldozatairól. Ünnepséget szerveztünk a Pedagógus és Semmelweis napon. Megszerveztük és 

lebonyolítottuk a Tavas park átadását. 

A Monor Környéki Strázsa Borrend megbízásából harmadik alkalommal valósítottuk meg a Borvidékek hétvégéje 

országos borfesztivált. 

 

Az Önkormányzat döntése alapján a házasságkötések polgári szertartása is a Vigadóban történik.  A Vigadóban, illetve a 

külsős helyszíneken történt esküvők száma 2014-ben 82 (2013-ben: 73). Évek óta egyenletesen növekszik a 

házasságkötések száma. 

 

Szoros kapcsolatot tartunk a szakköreink, klubjaink, tanfolyamaink vezetőivel, részvevőivel. 

 Segítjük egymás munkáját, rendezvényeink szervezését. 

Intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal partneri viszonyban állunk.  

Az ő együttműködésükkel mutatkozott be a Monor Színház, valósult meg a Gyereknap, a táborok, az Új kenyér Fesztivál, 

az adventi ünnepségsorozat és a városi karácsony. 

 

Szakköreink száma stabil, sőt évről-évre gyarapszik a számuk, illetve az ott résztvevők létszáma is. A néptánc oktatásban 

kialakított felmenő rendszerű képzésünk kiegészült a legkisebbekkel való foglalkozással – így kiscsoportos óvodásoktól 

kezdve a felnőtt korosztályig lehetősége van az érdeklődőknek bekapcsolódni a munkába. 

 

Nagy sikert arat ebben az évben is a nyugdíjasok számára szervezett internet tanfolyam, amely egész évben folyamatosan 

szervezünk.  

 

Szolgáltatásunk a Ticketportal internetes jegyiroda, ahol az ország szinte valamennyi színházi előadására, fesztiváljára 

vásárolhatnak belépőjegyet helyben az érdeklődők, valamint ugyanezen az értékesítő rendszeren keresztül a Vigadóban 

megrendezésre kerülő, belépődíjas programokra is bárhol az országban lehet jegyet vásárolni. 

 

Különböző termékbemutatókhoz – kizárólag olyanokhoz, amelyek egészségmegőrző célt szolgálnak – bérbe adtuk a 

termeket, valamint több alkalommal konferenciáknak is helyet adtunk.  Rendszeresen a Vigadóban tartja projekt 

rendezvényeit az üllői Civil Érték Egyesület, Munkaügyi Központ de rendszeres bérlőink az egyéb, különféle 

Kormányhivatalok is, oktatás, képzés, projektrendezvény céljára. A Computer System Bt.-vel, a Démásszal, Közép 

Magyarországi Regionális Egészségbiztosító Pénztárral is határozatlan idejű szerződést kötöttünk Internet kávézó és 

könyvesbolt, illetve Ügyfélszolgálatok üzemeltetésére a Vigadó épületén belül.  
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Kapcsolatot tartunk a település és a kistérség nevelési–oktatási intézményeivel, a térség közművelődési intézményeivel. 

Rendezvényünkről folyamatosan tájékoztatjuk Őket, igény szerint helyet biztosítunk rendezvényeikhez.  

 

Elkészítettük 2014. évre vonatkozó programtervet, két alkalommal, nyomdai kiadványként, azt 2.000 példányban 

megjelentettük és terjesztettük. 

Legaktuálisabb információkat Társaságunkról honlapunkon, illetve facebook oldalunkon találhatnak az érdeklődők. 

 

 

A helyi és környékbeli médiákkal jó munkakapcsolatot tartunk. Aktuális programjainkról rendszeresen tájékoztatjuk 

közönségünket kör e-mail-ben, a Strázsa újságban, Régió magazinban, Gemini TV-ben, Plusz 29 magazinban, 

Vidékfigyelő  honlapján, a Gödöllői Turisztikai Egyesület honlapján és hírlevelében, Monor város honlapján, Pest 

Megyei Turisztikai Egyesület honlapján, Egyszervolt.hu programajánlóban, Üllői hírmondóban, Úri újságban, Gyömrői 

és Dabasi rádióban, illetve nagyobb rendezvényeinket az Itthon otthon van magazinban.  

Továbbá valamennyi rendezvényünkről a plakátot eljuttatjuk a helyi intézményekhez, kihelyezzük a hirdetőtáblákra, az 

épület előtti megállító táblán hirdetjük aktuális rendezvényeinket; jelentősebb rendezvényeinkről külön szórólapot 

készítünk és terjesztünk.  

Társaságunkról, programjainkról, tevékenységeinkről naprakész információk találhatóak honlapunkon, a 

www.vigadokft.hu címen. 

Társaságunk alapvetően közhasznú tevékenységet végez, mely közhasznú minősítésnek való megfelelésre vonatkozó, a 

2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján mért mutatószámokat a beszámoló melléklete tartalmazza.  

 

II.         Mérlegtételekhez kapcsolódó információk 

 

A saját tőke a 2014. üzleti évben 22 e Ft-tal csökkent. A közhasznú tevékenység eredménye 225 e Ft nyereség, míg a 

rendezvény szervezésből és egyéb bérbeadásából származó veszteség 247 e Ft. A kft saját tőkéje a jegyzett tőkét 

meghaladja. 

 

A kft. a rövid lejáratú kötelezettségei kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközökkel és követelésekkel rendelkezett a 

mérlegbeszámoló fordulónapján. Követeléseinek jelentősebb tételei a vevőkkel szembeni, összesen 966 e Ft, ÁFA 

visszaigénylés 2.223 e Ft. 

          

III.  Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk 

A Társaság 2014. évi a helyi önkormányzattól, mint alapítótól kapott működési támogatás tárgyévre elszámolt összege 

32.712 e Ft, SZJA 1 % felajánlások összege 31 e Ft, Pest Megyei Kormányhivataltól kapott közfoglalkoztatott támogatás 

összege 120 e Ft, Nemzeti Kulturális Alap pályázati úton elnyert támogatás összege 4.416 e Ft. A közhasznú 

tevékenységből származó 7.786 e Ft és az egyéb bevétellel növelt közhasznú bevételek összesen 45.639 e Ft-ot tettek ki. 

Az időszak alatt felmerült közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek és ráfordítások összege 45.415 e 

Ft. A működési költségeket anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, elszámolt értékcsökkenések teszik 

ki. 

 

Az ingatlan hasznosításból elért árbevétel és egyéb bevételek 11.543 e Ft. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei 

és ráfordítása 3.054 e Ft, melyet Kft általános költségeiből felosztott vállalkozási tevékenységre jutó 8.735 e Ft növelt. 

 

 

IV. Egyéb tájékoztató adatok 

 

A beszámolási időszakban a feladatát munkaszerződéssel ellátó ügyvezetőn kívül 5 fő alkalmazottja volt a Társaságnak. 

 
 
 
 
Monor, 2015. február 28. 

                                Hanzelik Andrea 

                  ügyvezető igazgató

http://www.vigadokft.hu/
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 Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 

Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. 

Statisztikai számjel: 14007505923111313 

Cégjegyzékszám: 13-09-114244 

2014.12.31. 
 

MUTATÓSZÁMOK a 2011. évi CLXXV. törvény (civil tv.) alapján 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (eFt) 

Tisztség Előző év /2013/ (1) Tárgyév /2014/ (2) 

Kuratórium Elnöke 0 0 

Felügyelő Bizottság Elnöke 100 e Ft 100 e Ft 

 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt) 

 Előző év/2013/ (1) Tárgyév/2014/ (2) 

B. Éves összes bevétel 60.675 e Ft 57.182 e Ft 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó 

meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján 

átutalt összeg 

42 e Ft 31 e Ft 

D. közszolgáltatási bevétel  0 e Ft   0 e Ft 

E. normatív támogatás 0 e Ft 0 e Ft 

F. az Európai Unió strukturális 

alapjaiból, illetve a Kohéziós alapból 

nyújtott támogatás 

0 e Ft 0 e Ft 

G. Korrigált bevétel (B-C-D-E-F) 60.633 e Ft 57.151 e Ft 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 60.666 e Ft 57.204 e Ft  

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 22.224 e Ft 24.823 e Ft 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 50.685 e Ft 45.415 e Ft 

K. Adózott eredmény 10e Ft -22 e Ft 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (2005. évi LXXXVIII. tv-

nek megfelelően) 

35 fő 32 fő 

   

Erőforrás ellátottság mutatói mutató értéke mutató teljesítése 

Ectv 32§ (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000 Ft] 58.929 e Ft IGEN 

Ectv 32§ (4) b) [K1+K2 ≥ 0]         -6 e Ft NEM 

Ectv 32§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 

≥0,25] 
0,308 IGEN 

Társadalmi támogatottság mutatói  

Ectv 32§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02] 0,0006199 NEM 

Ectv 32§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5] 0,8157461 IGEN 

Ectv 32§ (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő] 33 fő IGEN 

 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy közhasznúsági szempontok szerint 2014. éven a 

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft megfelelő mértékű erőforrással (Ect. 32.§ (4) a) 

bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect.32.§ (5) b) bek.) rendelkezett. 

 

Monor, 2015. február 28. 

 

 Hanzelik Andrea 

 ügyvezető igazgató 
 


