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 I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 
1. Általános adatok 
 
1.1. A társaság bemutatása 
 

1.1.1. A társaság neve:   Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.    
                                 

 
 1.1.2. A társaság székhelye:  1036 Budapest, Kiskorona u. 7. 
  
 1.1.3. Cégjegyzékszám:  01-09-917144 
 

1.1.4 Adószám:   22365503-2-41    
 

1.1.5. Számlavezető:   Raiffeisen Bank Zrt. 
             
1.1.6. Alapításra vonatkozó adatok:  
 

Alapítás ideje:   2007. január 24. 
 

 Jegyzett tőke:   alapítás idején   3.000 e Ft 
      2016. december 31-én  3.000 e Ft 
 

1.1.7 Főtevékenységi kör:  közhasznú főtevékenység (előadó-művészet) 
 
A társaság a Civil tv. 2.§-ában meghatározott közhasznú tevékenységei az alábbiak:  
- kulturális tevékenység,  
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - 

ideértve a munkaerő kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások 
 
Ennek alapján a társaság közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR 2008 szerint: 
9001'08 Előadó-művészet (Főtevékenység) 
9003'08 Alkotóművészet 
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés 
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése 
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8551'08 Sport, szabadidős képzés 
8552'08 Kulturális képzés 
8559'08 M. n. s. egyéb oktatás 
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
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9003'08 Alkotóművészet 
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
4771’09 Ruházat kiskereskedelem 
7722’08 Videokazetta, lemezkölcsönzés 
7721’08 Szabadidős, sporteszköz-kölcsönzés 
7490’08 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7311’08 Reklámügynöki tevékenység 
6399’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

 
1.2. A társaság tulajdonosi struktúrája 2017. december 31-én: 
 
 Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3., 
képviseli: Bús Balázs polgármester) 
 
 A társaság tagjainak adatai: 
 

Név Tul. 
arány 

Székhely 

Budapest III. ker. Önkormányzat 100,0 1033 Budapest, Fő tér 3. 
 
2. A számviteli politika meghatározó elemei 
 
A Társaság hatályos számviteli politikája a számviteli törvényben foglaltak végrehajtásának 
vonatkozásában azokat a módszereket, eszközöket tartalmazza, amelyek a Társaság adottságai 
szempontjából a megbízható és valós kép kialakításához a legmegfelelőbb. 
 
Magában foglalja az értékelési módokat és eljárásokat, a befektetett eszközök, készletek, 
követelések, értékpapírok, pénzeszközök, valamint a források tekintetében. 
Meghatározza az amortizáció elszámolásának módszerét. 
Szabályozza az értékpapírok számbavételénél és minősítésénél (befektetési vagy forgóeszköz) 
alkalmazott elveket. 
Rendelkezik az értékvesztés meghatározásának módjáról az érintett eszközcsoportokra 
vonatkozóan. 
Szabályozza a költségelszámolás módját, az időbeli elhatárolások elszámolását. 
Kijelöli az alkalmazandó mérleg és eredmény-kimutatás változatot.  
Meghatározza az ellenőrzéshez, önellenőrzéshez kapcsolódó lényeges, jelentős kategóriákat. 
Rendelkezik a mérleget alátámasztó kiegészítő melléklet tartalmáról.  
 
 
Társaságunk könyvvezetése és beszámolójának elkészítése során abból indultunk ki, hogy  
 
- a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét 
- nem várható működése beszüntetése vagy bármely okból történő jelentős csökkentése 
 
Mindezek miatt vagyontárgyainkat a számviteli törvényben előírt módon értékcsökkenéssel, 
értékvesztéssel csökkentett beszerzési, előállítási költségen értékeltük. 
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A könyvvezetés módja, rendszere 
 
A Társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel szabályai szerint történik.  
A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év február 28. napja. 
Az egyszerűsített éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési 
költség elvének alkalmazásával készült.  
A Társaság:" A " típusú mérleget készít és  
                 ”   A” típusú eredmény-kimutatást készít összköltség eljárással 
Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. 
A beszámoló fajtája egyszerűsített eves beszámoló. 
A mérleg és eredmény-kimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl nem részletezett. 
A beszámoló pénzneme forint.   
Beszámoló aláírására jogosult: Ács Péter Ferenc, a társaság ügyvezetője.  
Könyvvizsgálat jogszabály által előírt kötelezettség. 
A Társaság könyvvizsgálója: BALLA AUDIT Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 002176), 
kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Balla István (kamarai tagsági száma: 005969) 
               
A mérleg aláírásának dátuma: a könyvvizsgálat befejezésének napja.  
 
A könyvviteli feladatokat végző szolgáltató a Tolnai Consulting Kft. (1043 Budapest, Aradi u. 
43.) A beszámoló összeállítását végezte: Tolnai István (1048 Budapest, Székpatak u. 24. II. em. 
8.) Kamarai tagsági száma: 002532 
 

II. SPECIFIKUS RÉSZ 
 
1. Számviteli Politika 
 
a) A számvitel-politika  főbb elemei 
 
Társaságunk rögzítette számvitel politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből 
kiindulva biztosítani kell (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, 
következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom 
elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli 
alapelvek érvényesülését. 
 
 
Jelentős összegű hibának számít, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, 
egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, 
saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege, meghaladja a 
számvitel politikában meghatározott értékhatárt azaz, az ellenőrzött üzleti év mérleg-
főösszegének 2 százalékát.  
 
Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy 
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját 
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tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a 
jelentős összegű hiba a jelentős összegű hiba értékhatárát; 
 
A társaságnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.  
 
Fajlagosan kis értékű készletnek minősül az a készlet, amelyek értéke az adott főkönyvi 
számlához tartozó készletérték 2 %-át nem éri el.  
 
b) Eszközök értékelése 
 
Befektetett eszközök értékelése 
 
A számviteli törvény 47-51 §.-ban foglaltak szerinti beszerzési áron értékeljük a befektetett 
eszközöket, csökkentve azokat a törvény 52-53 §-a szerinti amortizációval. 
Értékcsökkenés a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték hasznos élettartam időszak 
alatt kerül elszámolásra. 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolásakor a számviteli törvény 53. § szerint járunk el. 
A 100.000 Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó immateriális javak és tárgyi eszközök, 
értékcsökkenését a használatba vétel időpontjában egy összegben számoljuk el.  
 
A hasznos élettartam eszközcsoportonként a következő: 
   Ingatlan       50 év 
   számítástechnikai eszközök, szellemi termékek  2 -3 év 
   egyéb berendezések, felszerelések    2- 7 év 
    
A használatba (bérbe) kapott eszközökön végrehajtott beruházások hasznos élettartama a bérleti 
szerződésben foglalt időtartammal azonos mértékű. A társaság lineáris értékcsökkenési leírást 
számol el.  
    
A befektetett eszközök értékvesztése elszámolásakor a számviteli törvény 54.§-a szerint járunk 
el. 
 
A maradványérték számításakor a nem jelenetős maradványértéket a hasznos élettartam végén 
várhatóan realizálható érték alapján vesszük figyelembe a 100 ezer Ft értékhatár alapján. 
 
 
Vásárolt készletek 
 
A vásárolt készletek év végi értékelés beszerzési áron történik. Amennyiben a készletek piaci 
értéke a könyv szerinti értéktől tartósan és jelentősen eltér, a társaság értékvesztést számol el. A 
tartósság időtartama 1 év. A készletekre tárgyévben értékvesztés nem került elszámolásra. 
 
Követelések 
 
A mérlegben csak az elfogadott, elismert követeléseket tarjuk nyílván és azokat adósonként 
minősítjük. 
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A nyilvántartott- könyv szerinti - követelés és a várható megtérülés különbözetét értékvesztésként 
számoljuk el. 
 
A követelések egyeztetése az adósokkal egyenlegközlő levelek útján történik. 
 
A külföldi pénzértékre szóló követelést az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyama alapján 
értékeljük. 
 
Értékpapírok 
 
A tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 
számviteli törvény 62.§ 1 bekezdés szerint értékeljük. 
 

Pénzeszközök értékelése 

A könyvekben szereplő értéken mutatjuk ki, a valuta-, devizakészletek tekintetében a MNB 
hivatalos deviza árfolyamát alkalmazzuk. 

 
c) Források értékelése 
 

  A saját tőkét, céltartalékot, a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegben.  
 
Az értékelési eljárásoknál alkalmazott módszereket részletesen az Értékelési Szabályzat 
tartalmazza, e helyen csak a jellemző tételeket emeltük ki. 
 
Társasági adó 
 
A társasági adó a tárgyévben érvényes adó jogszabályok alapján kerül az eredmény-kimutatásban 
elszámolásra. A tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség levezetése később kerül bemutatásra.  
 

 
 
  d) Változások a számvitel-politikában 

 
A társaság a Számviteli Politikáját a 2000. évi többször módosított C. számviteli törvény 
figyelembe véve dolgozta ki. 
 
A 2017. év során a Társaság számvitel-politikája a jogszabályban bekövetkezett változtatások, 
valamint az Állami Számvevőszék ellenőrzés által tett észrevétele miatt változott. A 
jogszabályban előírt változások a számvitel-politikában átvezetésre kerültek.  
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3. Pénzügyi, jövedelmi helyzet és likviditás 
 
A 2017. év lényegesebb adatainak bemutatása: (adatok ezer Ft-ban) 
 

Megnevezés 2016. év  2017. év 
Saját tőke 4 457 68 225 
Összes bevétel 389 548 456 332 
Adózott eredmény 530 63 768 
Mérleg főösszeg 74 170 142 612 

 
4. Kiegészítések a beszámoló adataihoz 
 
4.1. Mérleg (Eszközök) 
 
4.1.1 Befektetett eszközök 
 
A társaság befektetett eszközeinek 2017. december 31-i állománya 20 334 e Ft, amely 
immateriális javakból, tárgyi eszközökből és befektetett pénzügyi eszközökből áll. 
 A tárgyi eszközök tárgyévi állomány változását és az értékcsökkenés elszámolását 
eszközcsoportonként az 1. számú melléklet tartalmazza. A tárgyév során a társaság 4 644 e Ft 
értékben hajtott végre beszerzést.  A számviteli törvény előírása szerint a befektetett pénzügyi 
eszközök között került kimutatásra az adott kaució (éven túli) 500 e Ft értékben. 
 
4.1.2. Forgóeszközök 
 
A forgóeszköz 2017. december 31-i állományának értéke 121 124 e Ft az alábbi összetételben: 
 

 2016. év  2017. év 
Készletek 3 663 6 296 
Követelés 10 546 13 552 
Értékpapírok   
Pénzeszközök 35 640 101 276 
Összesen 49 849 121 124  

 
 
4.1.2.1 Vásárolt készletek 
 
A vásárolt készletek év végi értékelés beszerzési áron történik. Társaságunk vásárolt készletekkel 
a mérleg fordulónapon 6 296 e Ft értékben rendelkezett. Ezek a saját felvételeket tartalmazó CD-
k (1 226 e Ft), a vásárolt kották (3 295 e Ft), térítésmentesen 2013. évben kapott Csajkovszkij 
CD-k (20 e Ft), plasztik kártya (61 e Ft). A készletek között kimutatott közvetített szolgáltatások 
értéke (1.736) volt. A készletekre tárgyévben értékvesztés nem került elszámolásra. Előző 
években elszámolt értékvesztés (42 e Ft) 
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4.1.2.2. Követelések 
 
A követelések tárgyévi állománya fő tétele a vevő követelések (11 903 e Ft) voltak. A vevő 
követelések értéke a mérlegkészítés időszakában jelentős részben kiegyenlítésre kerültek.   
 
4.1.2.3. Értékpapírok 
 
A Társaság értékpapírral a mérlegkészítés időpontjában nem rendelkezett.  
 
 4.1.2.4. Pénzeszközök 
 
A társaság pénzeszköz állománya 101 276 e Ft, a következő összetételben:  
  
 

 2016. év 2017. év 
Pénztár 1 134 482 
Bankbetétek 34 506 100 794 
Összesen 35 640 101 276 

 
 
A devizás tételek év végi értékelése, a nem jelentős árfolyam különbözet elszámolása megtörtént. 
A fordulónapi állomány legjelentősebb tételei a lekötött betét, valamint a pénzforgalmi 
jelzőszámlán lévő pénzeszköz, melyek forrása jelentős részt az év végén beérkezett támogatások 
(központi, önkormányzati, tao), valamint a vevő követelése befolyt összegei voltak.  
 
4.1.3. Aktív időbeli elhatárolás 
 
Az aktív időbeli elhatárolások összege 1.154 e Ft, amelyből a bevételek időbeli elhatárolása (663 
e Ft), valamint a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása szerepel (491 e Ft). Tételei: A 
2018. évben a számlázott 2017. évet érintő árbevételek (bérletek), valamint a 2017. évben előre 
kifizetett költségek 2018. évi arányos része.  
 
 
 
 
 
4.2. Mérleg (Források) 
 
4.2.1. Saját tőke 
 
4.2.1.1. Saját tőke összetétele  
 
A saját tőkén belüli változások 2016. év folyamán az alábbiak voltak (ezer Ft): 
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 2016. dec.31 növekedés Csökkenés 2017. dec.31. 

Jegyzett tőke 3 000   3 000 
Jegyzett be nem fizetett tőke     
Tőketartalék     
Eredménytartalék 927 530  1 457 
Lekötött tartalék     
Adózott eredmény 530  63 768 530 63 768 
Saját tőke 4 457 64 298 530 68 225 

 
A tárgy évi saját tőke előző évhez képest nagy mértékben növekedett, melynek oka a tárgyévi 
adózott eredmény növekedése volt. A társaság az előző évek veszteséges, valamint a 2017. évi 
kismértékű eredményes gazdálkodását követően – jelentős részben a magasabb önkormányzati 
támogatásnak, valamint az egyedi központi támogatásnak is – a 2017. évben eredményesen, 
nyereségesen gazdálkodott. Saját tőke problémája a társaságnak nincs.  
 
 
4.2.2. Céltartalékok 
 
Céltartalék képzésre a tárgyévben nem volt szükség. 
 
 
4.2.3. Kötelezettségek 
 
4.2.3.1.Hátrasorolt kötelezettségek 
 
Társaságunk hátrasorolt kötelezettséget nem tart nyilván. 
 
 
4.2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettsége a mérleg fordulónapon nem volt. 
 
 
4.2.3.3.Rövid lejáratú kötelezettségek (ezer Ft) 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek 2016. év 2017. év 
Szállítók     28 267 26 642 
Vevői túlfizetés  - 
Bér 12 194 14 995 
Adók, járulékok 7 766 13 510 
Egyéb kötelezettségek 15 639 8 786 
Összesen 63 866 63 933 
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A mérlegforduló napon fennálló kötelezettségek, (szállítók, ki nem fizetett a fordulónapot 
követően január hónapban esedékes bérek, adók és járulékok) a mérlegkészítés időszakában 
jelentős részben kiegyenlítésre kerültek. Fő tételei a szállítók (26 642 e Ft), adók (13 510 e Ft) 
valamint a fordulónapot követően esedékes munkabérek, juttatások (14 995 e Ft). Az egyéb 
kötelezettségek között került kimutatásra az alapítótól felújításra kapott összeg még fel nem 
használt része (8.771 e Ft) ami kapcsolt vállalkozástól kapott kötelezettségnek minősül.  
 
 
4.2.4. Passzív időbeli elhatárolások 
 
A passzív időbeli elhatárolás összege 10 454 e Ft, amelyből a bevételek passzív időbeli 
elhatárolása 8 986 e Ft, a költségek passzív időbeli elhatárolása 1.124 e Ft, valamint a halasztott 
bevételek összege 344 e Ft. A bevételek passzív időbeli elhatárolásának fő tételei: a 2018. évben 
megrendezésre kerülő hangversenyek 2017. évben pénzügyileg realizált bevétele. A költségek 
között kimutatott tételek: 2017. évet terhelő rezsi, a december végén megrendezett 
hangversenyekhez kapcsolódó szolgáltatások, könyvvezetés, és könyvvizsgálat díja. A halasztott 
bevételek között a tárgyévben térítésmentesen kapott Csajkovszkij CD-k még készleten lévő 
összege, támogatásból beszerzett eszközök még el nem számolt értékcsökkenése szerepel. 
 
 
5. Eredmény kimutatást magyarázó kiegészítések (ezer Ft-ban) 
 
5.1. Bevételek összetétele 
 
A társaság bevételei a fő jogcímek szerint a következők: 
   

 2016. év 2017. év 
Értékesítés nettó árbevétele 140 333 123 385 
Exportértékesítés   
Egyéb bevételek 249 099 332 873 
Pénzügyi műveletek bevétele 116 74 
Bevételek összesen 389 548 456 332 

 
 Az értékesítés nettó árbevétele a jegy-, és bérletértékesítés, valamint az előadóművészeti 
tevékenységből származó bevétel volt. Az előző évhez képest kb. 12 %-os csökkenés 
tapasztalható.  
 

Az egyéb bevételek döntő részt a kapott támogatások.  
 
A 2016. évben lebonyolított hangversenyek jegybevétele lehetővé tette, hogy a jogszabályban 
meghatározott társasági adókedvezményre jogosító támogatást fogadjon a társaság. Az ilyen 
jogcímen kapott támogatások alapjául szolgáló jegybevétel elszámolást az érintett hatóság 
elfogadta, jóváhagyta. A tárgyévben ilyen jogcímen kapott támogatások a tárgyévben teljes 
egészében felhasználásra kerültek. A kapott támogatások részletesen:  
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- Groupama Biztosító Zrt  11 000 
- Online Zrt.    10 000 
- Aegon Zrt.    13 787 
- Uni-FM      4 804 
 
Az egyéb bevételek további jelentős tétele a kapott állami támogatás 60.000 e Ft, az MMI 
Művelődési Intézet útján kapott egyszeri támogatás 80.000 e Ft, valamint a fenntartó III. kerületi 
Önkormányzattól kapott 140.000 e Ft támogatás. Ezen támogatások is a tárgyévben teljes 
egészében felhasználásra kerültek. A Graphisoft Zrt-től 2017. évre kapott 5 M Ft támogatásból 5 
M Ft került a tárgyévben felhasználásra.  
 
Az 1 % SZJA összege a tárgyévben 106 e Ft volt, amely működésre a tárgyévben felhasználásra 
került.   
 
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától pályázat útján elnyert alábbiakban felsorolt 
támogatásból 2 300 e Ft egyéb bevételt ért el a társaság. Az elszámolások benyújtásra, 
elfogadásra kerültek: 
 
- Zenei Kollégium 003/110/16 döntése alapján 400 e Ft „Az Óbudai Danubia Zenekar 

2016/2017 szezonban a Zeneakadémián megrendezésre kerülő bérletsorozatába külföldi 
vendégművészek meghívására pályázati azonosító: 110113/00705 

 
- Zenei Kollégium 003/110/16 döntése alapján 700 e Ft „Az Óbudai Danubia Zenekar 4 

hangversenyből álló tavaszi bérletsorozata megvalósítására a Zeneakadémián Otthon vagyunk 
címmel.” pályázati azonosító: 110113/00706 

 
- Zenei Kollégium 003/110/16 döntése alapján 600 e Ft „Az Óbudai Danubia Zenekar 4 

hangversenyből álló őszi bérletsorozata megvalósítására a Zeneakadémián Szabadok  
vagyunk címmel” pályázati azonosító: 110113/00703 

 
- Zenei Kollégium 003/110/16 döntése alapján 600 e Ft „Az Óbudai Danubia Zenekar 3 

hangversenyből álló őszi Bach-portrésorozata megvalósítására a BMC koncertteremben” 
pályázati azonosító: 110113/00704 
 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti 
feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton (1869/2015.(XII.2) Korm. hat) alapján 
5 740 e Ft támogatást biztosított a „3 részből álló Kodály portrésorozat” megvalósulásához, 
amely teljes egészében felhasználásra került. 
 
Magánszemélytől kapott támogatásként 25 e Ft került elszámolásra, amely a tárgyévben teljes 
egészében felhasználásra került.   
 
 A nem jelentős összegű pénzügyi műveletek bevétele döntő részt árfolyamnyereség, kisebb részt 
bankkamat.   
 
A tárgyévben kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevétel nem merült fel.  
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5.2. Költségek, ráfordítások összetétele: 
 
 

 2016. év  2017. év 
Anyagjellegű ráfordítás 145 028 136 799 
- ebből: Anyag költség 3 867 4 384 
            Igénybevett szolgáltatások   126 210 123 464 
            Egyéb szolgáltatások 2 771 1 930 
             Eladott áruk beszerzői értéke 12 62 
             Közvetített szolgáltatások értéke 12 168 6 959 
Személyi jellegű ráfordítások 237 018 250 795 
- ebből: Bérköltség 186 462 200 438 
             Személyi jellegű egyéb 4 415 4 420 
            Bér járulékok 46 141 45 937 
Értékcsökkenési leírás 3 718 3 247 
Egyéb ráfordítás 3 158 870 
Pénzügyi műveletek ráfordítása 96 56 
Költség, ráfordítás összesen 389 018 391 767 

 
 
  Az igénybevett szolgáltatások fő tételei: a fellépő vendégművészek részére kifizetett díjak 
(41 307 e Ft), a kifizetett bérleti díjak – terem, iroda, hangszer, kotta, és egyéb - (25 678 e Ft), a 
koncertekkel, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások (27 806 e Ft), valamint, a 
reklámköltség (9 490 e Ft) voltak.  
 
 Az elszámolt személyi jellegű ráfordítások összege növekedett az előző évihez képest, 
melynek oka a minimálbér emelkedése, valamint a társaság eddigi tevékenységében példanélküli 
lehetőség a zenész munkatársak részére fizetett jutalom és járulékai voltak. A személyi jellegű 
ráfordítások összegét a koncertek száma, és az ezzel kapcsolatosan igénybevett szolgálatok 
(próbák, előadások) száma döntően meghatározza.  
 
 
 Az értékcsökkenés címén elszámolt összeg – a rendelkezésre álló források szűkössége miatt 
– majdnem megegyezett a tárgyévi beruházások összegét.  
 
A tárgyévben kivételes nagyságú, vagy előfordulása költség nem merült fel.  
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5.3. Egyéb ráfordítás: 
 2016. év 2017. év 

Önellenőrzési pótlék, késedelmi kamat, 
kerekítési különbözet 

19 - 

Selejtezés 9 - 
Támogatás 3034 - 
Egyéb ráfordítás 96 9 
Értékvesztés - 861 
Összesen 3 158 870 

 
A társaság 2016. évi társasági adóalapja negatív volt, ezért 2017. évben helyi iparűzési 

adófizetési kötelezettség nincs. A tárgyévben kivételes nagyságú, vagy előfordulású ráfordítás 
nem merült fel.  
 
5.4. Az adózott eredmény összetevői 
 
A társaság adózás előtti eredménye 64 565 e Ft (nyereség), üzemi eredménye 64 547 e Ft 
(nyereség).  
Az előző évvel szembeni eredményváltozás összetevőit szemlélteti a következő összehasonlítás 
 

 2016. év  2017. év 

Üzemi eredmény 510 64 547 
Pénzügyi eredmény 20 18 
Adózás előtti eredmény 530 64 565 
Társasági adó   797 
Adózott eredmény 530 63 768 

 
Az előző időszak eredménye és a tárgyévi eredmény közötti lényeges eltérést, javulást 
egyértelműen az egyéb bevételek növekedése eredményezte. Az anyagjellegű ráfordítások és a 
személyi jellegű ráfordítások együttes összegének változása nem releváns, ami azt mutatja, hogy 
a költség, ráfordítás szint stabil volt, ami részben abból is adódik, hogy a két összehasonlított 
évben a rendezvények száma közel azonos volt.  
 
A társaság saját tőkéje a jegyzett tőkét a fordulónapon lényegesen meghaladja, ami döntő részben 
a tárgyévi adózott eredményből adódik. A társaság pénzügyi működésében az ágazatra jellemző 
sajátosság érvényesül, hogy az jelentős támogatás nélkül nem működőképes. Az üzleti év 
eredményességét jelentős mértékben befolyásolta az egyszeri 80 M Ft összegű kapott támogatás, 
valamint az, hogy a tao támogatások az év utolsó napjaiban teljes egészében beérkeztek.  
 
A 2018. évre rendelkezésre álló információk alapján, amennyiben a kapott támogatások mértéke 
lényegesen elmarad a 2017. évi támogatás mértékétől a társaság a gazdálkodásának fedezete a 
2017. évben elért adózott eredmény lesz.  
 
A társaság részben pályázat, részben saját szervezésű koncertek lebonyolításával is a 2018. évi 
bevételek minél magasabb szinten történő realizálásában gondolkozik.  
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Társasági adóalapot módosító tételek 
 
 A társasági adóalapot meghatározó tételek az adózás előtti eredményen kívül:  
 

Megnevezés Összeg 
Adózás előtti eredmény 64 565 

Adóalapot növelő tételek 4 114 
+ számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás 3 247 
+ követelésre elszámolt értékvesztés 861 
+ késedelmi pótlék 6 
Adóalapot csökkentő tételek 35 975 
- adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás 3 270 
- Elhatárolt veszteségből leírt összeg 32 705 
Társasági adóalap 32 704 
Számított társasági adó   2 943 

Adókedvezmény 2 146 

Adófizetési kötelezettség 797 
 
 

 C. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
 

6.1. Függő kötelezettségek  
 
A társaságnak függő kötelezettsége nincs. 
 
6.2. Jövedelmi és létszám adatok 
 
Az ügyvezető (megbízott) a tárgyidőszakban 7 069 e Ft munkabért, illetve 216 e Ft természetbeni 
juttatást kapott, részére előleg és kölcsön nyújtás nem történt.  
A Felügyelő Bizottság tagjai részére a tárgyévben 3 945 e Ft tiszteletdíj került kifizetésre.  
  
A társaságnál tárgyévben átlagosan foglalkoztatott állományi létszám 50 fő volt. 
 
6.3. Egyéb tájékoztató információk 
 
A társaság a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges 
kötelezettséggel nem rendelkezik. 
Környezetvédelmet szolgáló eszközállománnyal nem rendelkezünk. 
Társaságunk nem folytat olyan tevékenységet, amely során a környezetre veszélyes hulladék 
keletkezne. Nem képez és használ fel ezek garanciális fedezetére szolgáló céltartalékot. 
 
Budapest, 2018. április 04. 
 
                                                                               ……………………………………………… 
                                                                                                             Ács Péter 

        Ügyvezető                                                                                                          


