Közhasznúsági melléklet 2019.

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

IVANCSICS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

székhely:

2000 Szentendre, Daru u. 1.

bejegyző határozat száma:

13-09-141407

Adószám:

22993926-2-13

képviselő neve:

Iváncsics Ilona

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Társaságunk az Ivancsics Előadóművészeti Nonprofit Betéti Társaság által korábban működtetett Száguldó
Orfeum művésznevű (a Magyar Szabadalmi Hivatalban 194-263 sorszám alatt 2007.11.07-én bejegyzett)
színházi társulatot – annak összes jogait megszerezve – működtette 2012. december 31-ig. 2013. január 1-től
Ivancsics Ilona és Színtársai néven végzi tevékenységét. Társulatunk feladata, hogy a Dunakanyarban élő
felnőtt és ifjúsági közönség részére igényes színházi programokat biztosítson, azok számára legfőképp, akik
utazási lehetőségek híján nem tudnak beutazni a Fővárosba, hogy kulturális programokon vehessenek részt.
A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, illetve azokat nem
veszélyeztetve végez. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetet pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közhasznú tevékenységi köreink az előadó-művészet, az
alkotóművészet, az előadó-művészetet kiegészítő tevékenység és a művészeti létesítmények működtetése.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c)
pontjába foglalt tevékenységek közül a kulturális tevékenységet
végzi.

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Dunakanyar felnőtt és ifjúsági közönsége.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

15.000 fő
Társulatunk 2019-ben összesen 57 előadást készített és 2 új
bemutatóval gazdagította a választékot.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

A számviteli beszámolóban kimutatott saját tőke tárgyévi
csökkenésének a közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált része

0eFt

Nem történt vagyonelem
felhasználás, nem csökkent a saját
tőke.

Előző év

Tárgyév

0eFt

0eFt

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Ügyvezető

1.668 eFt

2.678 eFt

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

1.668 eFt

2.678 eFt

Előző év (1)

Tárgyév (2)

128.662

107.915

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel (eFt)

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

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

37.489

27.062

E. normatív támogatás

57.344

80.853

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

0

0

102.328

101.740

2.297

5.743

104.625

101.740

5.666

6.177

0 fő

0 fő

H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0]

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

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

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő]

Igen

Nem

