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Általános rész

A társaság teljes cégneve: Zichy Szín-Műhely Közlrasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségií Társaság

Rövidített cégneve: Zichy Szírr-Műhely Közhasznú Np. Kft.
Székhelye: 1163 Budapest Bronz utca 33
Belftrldi telephelyek:

beszámolási idószakban belíbldi telephellyel nem rendelkezett

Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2008.0ó.l8
Adószárna: l43675t7-2-42
Statisztikai szárnjele: 14367517-9001-572_01
Cégiegyzék szánra: 01-09-900777

A társaságjegyzett tőkéie: 3000 eFt

A Közsznúsági fokozato illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2019. július 3t.

TAGOK És rönzsBETÉTEK:

Tag Jegyzett tőke eFt .legyzett tőke
aránya

Harmatirré Zichy GabrielIa 3,000 l00.0 %)

A társaság a beszámolási időszakban tag|ainak kölcsönt nern nytljtott, de a tagok az alábbiak
alapián nyúitottak kölcsönt a társaság részére:

Tag Tagi kölcsön eFt

Harmatiné Zichy Gabriel la ()

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyekrrek sem nyújtott,
illetve ilyet rrem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladato kat atarsaság egyedüli tagia látia e|. A társaság egyéb tisztségviselőt nern
alkalmaz, igaz.gatóságnincs, a felügyelő-bizottság tagiai díiazásban nem részesültek.

A társaság iegyzése az irgyv ezetőkre nézve önálló.



Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes körryvelő neve: Szilágyi Andrea
Regisztráció száma: 204272
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak
bemutatására sem.

számvitel politika:
A beszámoló tisszeállításában a többször rrródosított 2000. évi C szárnír Törvérry a számvitelről,
valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáItak. A torvény előírásaitól való eltérésre okot adó
kcirulmény nem merült fel. A számvitel politikábarr olyarr változás nem történt, rnely a valós és
megbízható kép megítélését érdernberr befol yásolta vo lna.

A könyvek vezetése magyar forintban törtérrik, a beszárnolóban az adatok eltérő jelcilés hiányában
ezer forintban kerülnek feltürrtetésre.

Jelen beszárnoló a Zichy Szín-Míihely Közhasznú Np. Kft. 2021.01.0l-től 2021,12.3l időszakot
öleli fel, a mérleg fordulónapia 2021,12.31

Mérlegkészítés időpont| a: 202 2.05.2 3

A mérlegkészítés napiáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, korulmény nern állt
fenn, a vállalkozás a belátható iovőben is fenn tudja tartani műktidését, folytatni tudja
tevékenységét, nem várható a rnűködés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a
tevékenysé g é1 határ ozott idei g folytatj a.

A számviteli beszámolő és az ahhoz kapcsolódó kiegészító információk, jelentések a székhelyen
megtekirrthetők. A székhely pontos címe: l163 Budapest Bronz utca 33

A beszámoló a vállalkozás honlapián is nregtekinthető:

Honlap : http ://www. zichyszinmul yely. hu

Választott mérleg típusa az előző évhez, hasonlóan:

,,A" tipusú

Yálasztott eredménykimutatás típusa az, előző évhez lrasonlóan:

"A" típusút, összeköltségeljárással kerül megállapításra

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásárrak, összevonásának lelretöségével
nem él a vállalkozás.

A kettÖs k<inyvvitel keretében vezetett könyvelés alapián a beszárnoló összeállításánál alkalmazott
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkoz,ás eszközeit beszerzési árorr értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés
lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének rneghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett
tárgyi eszköz, immateriális iószág várható hasznos élettartamának, és rnaradványértékének
figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a
fordulónaporr kerül sor figyelernbe véve az, eszköz, használatban eltoltott idejét.



A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén
maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy rnaradványértéke nem
ielentős.

Az immateriális iavak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint
kerult rrregállapitásra.

Az imnrateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adót<irvérryben
meghatározott leírásikulcsokkal került nreghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az l00.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükörr a lrasználatba vételkor
értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal ktlltségként elszárnolásra kerultek.

Előző évhez képest aiogszabályi változásokon túl változás nern törtéttt.

Készletek: térryleges beszerzési áron kerülnek kirrrutatásra a mérlegben. A tételes leltártelvételre
2021.12,3l-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került
meghatározásra.

Saját terrnelésű készletek meg|elenitése közvetlen önköltségerr történik. A vállalkozás rnéretéből
adódóan önköltség számítási szabályzal készítésére nem kötelezett. Az <;rrk<lltség meghatározása
utókalkulációval torténik.

A devizás tételek értékelése az előző tizleti évhez képest nem változott.

A kiilfrldi pénzértékre szóló eszktizök és kötelezettségek értékelése során a r,állalkozó az MNB
árfolyam alkalmazása rnellett dontott.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kertiltek 2021,I?.3l-i MNB kcizép
árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére. .jovöbeni
kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályz,attal, rnelyek az e|őző
üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk kozlésére neln kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévberr ellerrőrzés" önellenőrzés semnrifele hibát nem
tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az erdménykimutatasban a 2()2l és a 2020 évek adatai telies mértékben
összehasonlíthatóak.

A társaságnak egyéb részesedési viszonyban lévö vállalkozása nincs.
Tartósan adott kölcsöne a társaságnak rrincs.
A társaságnak 5 éven túli kotelezettsége nincs, zálogjogot rrem létesítettek.
A Lekötött tartalékkal a társaság nem rendelkezik.



Közhaszrrú tevékenységből szárrnazó bevétele
tevékenységból :41 643 e Ft.
Kapott támogatás = 49 468 e Ft
Egyébbevétel :2eFt

Összesen = 91 113 e Ft közhasznú tevékenység bevétele

Vállalkozási bevétel: 2 500 eFt, rnely a Tao fv. 20.§ (l) értelmében mentes az adófizetési
kötelezettség alól.

2021 óvi eredmény = 37 535 e Ft

Táiékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott murrkavállalók átlagos állonrárryi létszáma 3 fo, a személyi
ráfordítások a következök szerint alakultak:

Allomány csoport Létszám
Fő

Bérköltség
eFt

Egyéb kifizetés
eFt

szellerni J 9282 0
iárulékok () l 1_5l ()

Osszesen 3 l 0433 0

Az. űgyv ez,ető munkabére 262 t] eFt,

A társaság 2020. évberr befolyt, de még nem teljesítettiegybevételt elhatárolt, ennek feloldása a
tárgyévben 19 256 eFt-ban megtörtént, a pandérnia miatt az elmaradt előadások l2 865 eFt értékben
még 2022. évre húzódnak.

Támogatások bemutatása:

Kapott összeg Kapotl összeg felirasználása
Üzleti évet megelőző év 38 l00 eFt ll 532 eFt szernélyi és dologi
Üzleti év 31 850 eFt 47 263 eFt személyi, dologi

és felhalrrrozási kiadások

Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei .iogcímenkéttt, azok idöbeli alakulása:

Tárgyévre vonatkozó, de 2022. évben kiszámlázott ráfordítások összege: l7 eFt

Halsztott bevételek l l 155 eFt érlékben" a kapott tárnogatások, rnég fel nem használt része.

Környezetvédelem
A gazdálkodórrak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt,
ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem.ielenr
környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nirrcs. A vállalkozás veszélyes hulladékot,
környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.


