Közhasznúsági melléklet
2018. év

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft

1.2 Székhely
Irányítószám: 1163

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest

Bronz

33

utca

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Ajtó:
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1.4 Szervezet adószáma:

1

4

3

6

7

5

1

7

-

1

-

4

1.5 Képviselő neve:

Harmatiné Zichy Gabriella

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

2

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az összművészeti produkcióink témája a mai Magyarország fontos társadalmi kérdései, így színházunk a
közösséget szolgálja, és ha kell, házhoz viszi a kultúrát. A Zichy Szín-Műhely tagjaiként feladatunknak tekintjük,
hogy a jövő nemzedékét nyitottá tegyük a művészetek és a magyar irodalom iránt.
Repertoárunk színes, minden generációnak van mondanivalónk. A színművészeink különböző művészeti
ágban, de közös téma mentén alkotnak és állítanak színpadra egyedülálló előadásokat. Darabjainkat utazó
színházként az egész Kárpát-medencében igyekszünk bemutatni.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Előadó-művészet

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

2011. évi CLXXV. törvény

ifjúság, gyermek, magyarság

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

14780

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Alkotóműhelyünk egyedülálló művészeti koncepciójáért 2017-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat,

2018-ban pedig az Érték és Minőség Nagydíjat, amely védjegyet magánszínházak közül jelenleg csak a
Zichy Szín-Műhely tudhat magáénak.
Az Arany emlékévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt összegnek köszönhetően a
2017/2018 és a 2018/2019-es színházi évad első felében számos hazai és külföldi

iskolába jutottunk el,

előadásunkat több mint 10.000 diák és tanár láthatta.
2017/2018. színházi évad második felében tartott bemutatónk témájában ismét az ifjúság felé nyitottunk és
elsősorban a legkisebb korosztályt kívántuk megszólítani. Szeretnénk modernebb kivitelezésben, de régi
értékek megtartásával megmutatni a mese örök, halhatatlan erejét, amelyhez hazánk egyik legismertebb
mesemondóját, Csukás István a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Prima Primissima díjas
költőt, írót kértük fel, hogy legyen a segítségünkre.
„Utazás a Szempillám mögött” című előadásunkat a bemutatót követően 2018-ban 17 alkalommal,
összesen 3781 néző láthatta Budapesten, vidéken és külföldön egyaránt.
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség
Ügyvezető

6.2

A.

0

Tisztség

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

1035
Előző év (1)

0

Tárgyév (2)

1035
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1996

26406

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1996

26406

H. Összes ráfordítás (kiadás)

657

24686

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

0

1356

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

0

24686

K. Adózott eredmény

1218

1721

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

ebből:

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

x

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

x

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

x

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

x
x
x

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
ebből tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben felhasznált
összeg:
tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft
Működési támogatás
Egyéb gazdálkodó szervezetek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018-2019
17.670.000,-Ft
7.670.000,-Ft
7.670.000,-Ft

17.670.000,-Ft
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

7.670.000,-Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás a működési költségeket fedezte: hírdetési, szervezési költség, fellépti díjak, műszaki, tecnikai, rendezési és
jogdíjak, valamint kellékek, jelmezek, díszlet beszerzését, szállítását és karbantartását tették lehetővé.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A “Színház az iskolába megy” programsorozatunkat az “Arany balladák - másképp” című összművészeti
alkotással az országban, Kárpátalján, Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken népszerűsítettük.
A 2018/2019-es színházi évad első felében számos hazai és külföldi iskolába jutottunk el, előadásunkat több mint
10.000 diák és tanár láthatta.
„Utazás a Szempillám mögött” című előadásunkat a bemutatót követően 2018-ban 17 alkalommal, összesen 3781
néző láthatta Budapesten, vidéken és külföldön egyaránt.

