TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az Art-Színtér Nonprofit Kft
2131 Göd. Damjanich utca 11 alatti székhelyén 2022. május 27-én

Jelen vannak:

Napirendi pont:

megtartott taggyűléséről
Ernhaft Attila tag, Fekete Mária ügyvezető, jkv vezető.
2021. évi gazdálkodási év értékelése
Döntés osztalékfizetésről

Fekete Mária (jkv vezető) megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, mert valamennyi tag jelen van.
Ismertette a napirendi pontot. A tagok részéről a napirendi ponttal kapcsolatosan egyéb javaslat nem hangzott el.
A napirendi pont tárgyalása:
Fekete Mária ismertette a tagokkal az elkészült 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló főbb adatait. A társaság
2021. évi mérlegfőösszege 40.564 eFt, adózás előtti eredménye 56 eFt, fizetendő társasági adója 5 eFt, adózott
eredmény 51 eFt. A tagok az adatokkal kapcsolatosan kifogással nem éltek, egyhangúlag elfogadták a
keletkezett eredmény nagyságát, és a mérlegadatokat.
Tagok tudomásul veszik, hogy osztalékot nem vehetnek fel a társaság nonprofit jellege miatt, az
eredménytartalékot növeli a mérleg szerinti eredmény.
A tagok ezt követően a következő határozatokat hozták:
1/2022. (V.27.) sz. Taggyűlési Határozat
Az Art-Színtér Nonprofit KFT tagjai egyhangúlag elfogadják az elkészült és megismert 2021. évi gazdálkodásról
szóló beszámolót és bevallást, 40.564 eFt mérlegfőösszeggel és 51 eFt adózott, mérleg szerinti eredménnyel.
2/2021. (V.27.) sz. Taggyűlési Határozat
Az Art-Színtér Nonprofit KFT tagjai egyhangúlag megszavazták, hogy osztalékot nem vesznek fel.
A tagok más indítványt nem terjesztettek elő, így az ügyvezető a taggyűlést bezárta.

Budapest, 2022.05.27.

___________________________________
ügyvezető, jkv vezető, tag

_________________________________
tag

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021. DECEMBER 31.
ART-SZÍNTÉR NONPROFIT KFT.

I. Általános rész
1. A társaság főbb adatai
Neve: ART-SZÍNTÉR NONPROFIT KFT.
Címe: 2131 GÖD, DAMJANICH UTCA 11
Adószáma: 28947349-2-13
Cgj. száma: 13-09-209149
Egyszerűsített éves beszámoló aláírásra kötelezett: Ernhaft Attila ügyvezető
2., A társaság tevékenységi köre
9001’ Előadó-művészet
3. Számviteli politika
Beszámolási kötelezettség és könyvvezetés
A KFT. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően Egyszerűsített éves
beszámolót készít, melynek a mérlegkészítés időpontjaként a tárgyévet kővető év január
31-e került meghatározásra.
A könyvvezetés módja kettős könyvvitel. A könyvvezetés forintban történik.
Az eredménykimutatás formája „A” típusú eredménykimutatás (összköltség eljárással)
Értékelési szabályok
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése, az amortizáció elszámolása
A tervezett értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján, lineáris módon történik.
A 100.000,- Ft alatti kis értékű eszközök értékcsökkenése használatba vételkor, egy
összegben kerül elszámolásra.

Követelések értékelési elvei
A követeléseket könyv szerinti értéken kell értékelni.
Kötelezettségek értékelése
A kötelezettségek kimutatása a mérlegben könyv szerinti értéken történik.
Jelentős összegű hiba meghatározása
Jelentős hibának a számviteli törvényben előírt mértéket határozta meg a Kft. Ennek
megfelelően jelentősebb összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző
ellenőrzések során (ugyanazon évet érintően) megállapított hibák, az eredményt, saját tőkét
növelő – csökkentő értékének együttes összege eléri az adott év mérlegfőösszegének 1%-át.
4. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása
A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (e Ft-ban)
Mérlegfőösszeg
Saját tőke
Mérleg szerinti eredmény

40.564
3.000.
56

4,1 Eszközök, források összetételének alakulása: (e Ft-ban)
Hiv. Megnevezés
A,
B,
C,

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Összesen:

Hiv.

Megnevezés

D,
E,
F,
G,

Saját tőke
Céltatralékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Összesen:

2021
7928
4136
28500
40.564

2021.
3137
0
37427
0
40564

A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:
Jegyzett tőke
Jegyzett, de még be nem fizetett
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény

3.000.000,- Ft
0
0
51.000 ,- Ft

A társaság a beszámolási időszak alatt kamatbevételt nem realizált.

II. Specifikus rész
1, Általános előírások, kiegészítések:
a.) Alkalmazott értékelési eljárások:
1.
2.
3.
4.

a követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra;
a társaság bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént;
az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes kimutatás képezi;
a kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra;

b.) A számviteli eljárásban bekövetkezett változások
Társaságunknak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene
emelni, vagy jelölni:
- az össze nem hasonlítható adat,
- a tételátrendezések

2, Tételes előírások, kiegészítések:
1, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem
rendelkezik a cég.
2020-ban nincs olyan tétel, ahol a kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb
kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél.
Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

III. Tájékoztató rész
1. A beszámolási időszakban munkavállalót foglalkoztatott.
Bérköltség:
Bérjárulékok:

300.000,20.000,-

2. Az ügyvezető külön díjazásban nem részesült.
3. Társasági adóalapot módosító tételek:
Megnevezés

Adózás előtti eredmény

56.000

Adóalapot növelő tételek
+ értékcsökkenési leírás
+ értékvesztés
+ hitelezési veszteség
+ nem a vállalkozás érdekében felmerült költség
+ adóhiány, bírság
Adóalapot csökkentő tételek
- értékcsökkenési leírás
- előző évi veszteség
- hitelezési veszteség
Társasági adóalap

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.000

Adófizetési kötelezettség

5000

A veszteségelhatárolást a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. Évi 81. Törvény
szabályozza az alábbi módon:
17. § 1. Amennyiben az adóalap bármelyik évben negatív, ezzel az összeggel (elhatárolt
veszteséggel) az adózó- döntése szerint megosztásban - a következő öt adóévben
csökkentheti az adózás előtti eredményét.
17. § 2. A jogelőd nélkül létrejött adózó az adókötelezettségének keletkezése évében és az azt
követő 3 adóévnek negatív adóalapjából ( elhatárolt veszteségéből ) az 5. Adóévet követően is
csökkentheti adózás előtti eredményét.
Budapest, 2022. május 27..

----------------------Ügyvezető igazgató

Art-Színtér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Nyilvántartási szám: 13-09-209149, Adószám: 28947349-2-13)

2021. január 01. - 2021. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2022. szeptember 27. (22:32:04)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 27.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2022. 09. 27. 22:32:04) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Közzétevő cég adatai:
Art-Színtér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 13-09-209149
Adószám: 28947349-2-13
Székhely: Magyarország, 2131 Göd Damjanich utca 11.
Első létesítő okirat kelte: 2020. november 25.

KSH szám: 28947349-9001-572-13

A vonatkozó időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
Beadvány részei
■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2022; szövege: magyar)
Könyvelő

Fekete Mária Emilia
Regisztrációs száma: 174816
Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

Fekete Mária Emilia

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy
más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
www.artszinter.hu
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

1

0

0

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2022. szeptember 27. (22:32:04)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 27.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2022. 09. 27. 22:32:04) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2022. május 27.
A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Ernhaft Attila Gyula

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2022. szeptember 27. (22:32:04)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 27.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2022. 09. 27. 22:32:04) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: Art-Színtér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-209149
Adószáma: 28947349-2-13
2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Előző üzleti év adatai
*

Tételsor elnevezése

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

0

003.

I. Immateriális javak

0

0

004.

II. Tárgyi eszközök

0

7 928

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

7 928

0

0

3 117

4 136

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

0

0

008.

II. Követelések

0

2 276

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

0

0

3 117

1 860

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

28 500

012.

Eszközök (aktívák) összesen

3 117

40 564

3 090

3 137

3 000

3 000
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

0

86

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

021.

VII. Adózott eredmény

90

51

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

0

0

27

37 427
0

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

27

37 427

0

0

027.

G. Passzív időbeli elhatárolások

028.
Források (passzívák) összesen
3 117
40 564
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2022. szeptember 27. (22:32:04)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 27.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2022. 09. 27. 22:32:04) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: Art-Színtér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 13-09-209149
Adószáma: 28947349-2-13
2021. január 01. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám

Tételsor elnevezése

Előző üzleti év adatai *

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

003.

III. Egyéb bevételek

0

14 848

004.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

110

34 259

005.

V. Személyi jellegű ráfordítások

0

320

006.

VI. Értékcsökkenési leírás

0

41

007.

VII. Egyéb ráfordítások

0

0

90

56

008.

200

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

19 828

009.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

0

0

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

013.

X. Adófizetési kötelezettség

0

0

90

56

0

5

014.
D. Adózott eredmény
90
51
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Készült: 2022. szeptember 27. (22:32:04)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2032. május 27.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás
időpontjában (2022. 09. 27. 22:32:04) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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