A Vígszínház Nonprofit Kft.
2011. évi közhasznúsági (üzleti) jelentése

A Vígszínház Nonprofit Kft. megalakítását és a költségvetési intézmény megszüntetését
feszült várakozás előzte meg a társulatban. Az előzetes tájékoztatás ellenére, sokan állásuk
elvesztésétől vagy vállalkozásba kényszerítésüktől tartottak. Az új munkaszerződések
megkötése megnyugtatta kollégáinkat, ám a közalkalmazotti jogviszonyhoz tartozó előnyök
elvesztését mindenki fájlalja.
Valamennyi dolgozónk elfogadta a változatlan fizetési feltételek mellett felajánlott új
munkaviszonyt. Ebben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy az év elején szigorodott a
Közalkalmazotti törvény és az átalakuláskor, a korábbiakkal ellentétben, nem járt
végkielégítés és felmondási idő a munkaviszonyt visszautasító alkalmazottnak.
Az új évadot nyugodt körülmények között, tíz frissen szerződtetett tehetséges fiatal
színésszel kiegészülve kezdhettük meg.

Szakmai feladatok
A Vígszínházban október 7-én mutattuk be a Lenni vagy nem lenni című, Lengyel Menyhért
művéből készült film alapján született különleges vígjátékot, Marton László rendezésében.
A Pesti Színházban október 9-én mutattuk be Simon Stephens: Punk Rock című darabját.
Örömteli feladat volt számomra a magyar színpadon új témájú, a mai fiatalok konfliktusairól
és nehézségeiről, sok humorral, de döbbenetes erővel beszélő színdarab rendezése.
A Pesti Színház december 20-ai második bemutatóját, - a rendezői tehetségét meggyőzően
bizonyító - Szőcs Artur rendezte. Nina Raine: Billy világa című új műve egy siket fiút nevelő
család nehézségeiről, a beilleszkedés bonyolult kérdéséről szól. A bemutatón és az azt
megelőző főpróbahéten a fiatal angol drámaírónő is részt vett, aki a színház meghívására
érkezett Budapestre.
A Házi Színpad első bemutatóját október 8-án tartottuk. Vörösmarty Csongor és Tündéjét a
méltán megbecsült magyar klasszikust Puskás Zoltán, az Újvidéki Színház főrendezője
rendezte. A társulat az előadásból budapesti középiskolákban játszott el részleteket, az
előadás után beszélgetésre került sor az alkotók, a színészek és a diákok között. Több
iskolai csoportot fogadtunk a házi színpadi előadásokon, rendszeresen szerveztünk
találkozót a diákok és a színészek között.
Nyár végén és ősszel eleget tettünk több meghívásnak is, és sok olyan különleges
programot tartottunk, melyeknek már több évre visszanyúló hagyománya van a
Vígszínházban.
Bartis Attila Romlás című előadásunkkal Siklóson vendégszerepeltünk, az Öldöklés istenét
pedig a nyíregyházi VIDOR Fesztivál programjában játszottuk el, ahol Kern András, az
előadás egyik főszereplője, életmű díjat kapott. A vörös oroszlán című monodráma, melyet
Venczel Vera ad elő, a pozsonyi Astorka Színház meghívására novemberben Pozsonyban
vendégszerepelt. 2011. augusztus 27-én zenés műsorral léptünk fel a Pozsonyi Piknik nevű
rendezvényen, amely az Újlipótváros egyik népszerű családi programja.
A színház három éve kiemelt, reprezentatív helyszíne a Magyar Dal Napja
rendezvénysorozatának, így 2011. szeptember 11-én egész estés gálaműsorban léptek fel a
legfontosabb kortárs magar zenészek és zeneszerzők. Szeptember 18-án a Pesti
Színházban több száz néző jelenlétében ünnepeltük a Magyar Dráma Napját, ahol
felolvasószínház keretében mutattuk be Galgóczi Erzsébet: Egymásra nézve című
forgatókönyvének új színpadi változatát, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem
növendékeinek szereplésével bemutattuk kamaszok számára meghirdetett jelenetíró
pályázatunk nyertes pályaműveit. 2011. szeptember 24-én nyílt napot (Vígnap) tartottunk,
ahol egész napos programokkal vártuk nézőinket. Ezen a napon kiköltöztünk a Ditrói Mór
utcába is, ahol közös tánctanulásra invitáltuk a közönséget. Az október 23-i megemlékezés
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minden évben kiemelten fontos számunkra. 2011-ben rendhagyó dokumentum-színházi
előadást tartottunk Színház és Forradalom címmel, melyet Mészáros Márta rendezett, és az
’56-os forradalom színházi eseményeinek állított emléket.
Vígegyetem elnevezésű programunk keretében számtalan előadást, beszélgetés
szerveztünk, ahol a közönség, a pedagógusok, a diákok feltehették kérdéseiket a
művészeknek, alkotóknak, meghívott szakembereknek. Szeptembertől decemberig az alábbi
előadásokhoz kapcsolódva tartottunk Vígegyetemet: Lenni vagy nem lenni, Punk Rock, Billy
világa, Csongor és Tünde.
Az őszi hónapokban emléktáblákat avattunk Horvai István igazgató-rendező és Szatmáry
István színész emlékére. 2011 novemberében a Pesti Színházban ünnepelte fennállásának
10 évfordulóját a Maladype, az egyik legfontosabb kortárs független színházi műhely.
A három játszóhelyen összesen 220 előadást tartottunk 123 070 látogató előtt. A nettó
jegybevétel meghaladta a 219 millió forintot.
Bevételek
Az értékesítés nettó árbevételének 276 368 e Ft-os összegéből meghatározó jelentőségű a
219 030 e forint jegybevétel. Fontos bevételi forrás volt a ruhatári díj (11,5 millió forint), a
reklám bevétel (13,7 millió forint) és a bérleti díj (19,275 millió forint).
Az önkormányzati támogatás a 2011. év egészére megállapított 800 500 e forint öt hónapra
eső részéből és a költségvetési intézmény pénzmaradványából adódik össze. A 800 500 e
forint összegű támogatás a központi költségvetésből származó 477 500 e forint művészeti
támogatásból és a színházi ingatlanok használatáért fizetett 323 000 e forint bérleti díjjal
megegyező összegű önkormányzati támogatásból áll.
Az éves támogatáson felül, a beszámolási időszakban 28 565 e forint támogatást kaptunk a
Budapesti Kulturális Alaptól, amelynek nagyobb részét, 20 631 e forintot 2012-ben
használjuk fel.
A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert, valamint alapítványoktól és gazdálkodó szervezetektől
kapott támogatás közel 9 millió forint bevételt eredményezett.
A gazdálkodó szervezetek összesen 503 500 e forint, társasági adóból levonható támogatást
utaltak át színházunknak. Ez a gazdálkodásunkat alapvetően meghatározó bevétel a 2011.
évben elért jegybevétel halmozott elszámolása miatt lényegesen magasabb az előző és a
következő évben befogadható mértéknél. A költségvetési intézményi működés utolsó
hónapjaiban a 2011/2012-es évadra szóló bérletek értékesítéséből 73 342 e forint
bevételünk származott. A pénzforgalmi szemléletű elszámolás miatt ez az összeg is alapot
szolgáltatott a TAO támogatás befogadására. A kétszeres támogatás elkerülése érdekében
azonban 2012-ben 53 669 e forinttal csökkentenünk kell a TAO támogatás alapját, így a
2011. évben realizáltnál mintegy 70 millió forinttal kevesebb az elméletileg befogadható
támogatás összege.
A 2011. évben a következőképpen alakult a TAO támogatás:
A Vígszínház 2011. évi összes jegybevétele
637 660 938 Ft
Befogadható TAO (jegybevétel 80%-a)
510 128 750 Ft
A színház által befogadott, társasági adó terhére adott
támogatás
503 500 000 Ft
Befogadott / befogaható TAO támogatás
98,7 %
Az összes támogatást tizenhárom vállalkozás, tizenhat tételben folyósította.
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Ráfordítások
A személyi jellegű ráfordítások az összes költség 53,2 %-át teszik ki. A magas arányt az
okozza, hogy a Vígszínház valamennyi művészét, műszaki és adminisztratív dolgozóját
munkaviszonyban foglalkoztatjuk. A bérek jelentősen elmaradnak a színházi szakma átlagos
szintjétől, a minimális egzisztenciális biztonság a dolgozók többsége számára csak jelentős
mennyiségű túlmunkával teremthető meg.
A munkaviszonyban történő foglalkoztatást továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk, mert nem
engedhetjük meg, hogy a munka világából kiváló kollégáink nyugdíj, táppénz, vagy anyasági
ellátás nélkül maradjanak.
Foglalkoztatás-politikánk fontos eleme a dolgozók továbbképzésének, továbbtanulásának
szervezése és támogatása.
Az anyagköltségek folyamatos emelkedését mérsékli a villamosenergia és a gázenergia
vásárlására 2011. nyarán lefolytatott közbeszerzés.
Az igénybe vett szolgáltatások értékéből 37 %-ot tesz ki a 2011-ben még teljes egészében
kompenzált, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok használatáért fizetett
bérleti díj. Közel 70 millió forint költséget okoz a vendégművészeknek és szerzőknek a
megbízási jogviszonyban, számla alapján kifizetett jogdíj, fellépti díj és egyszeri tiszteletdíj.
Kétségbeesett küzdelmet folytatunk a Vígszínház építészeti értékeinek megóvásáért és a
Pesti Színház működőképességének fenntartásáért. Sajnos egyre kevesebbet költhetünk az
épületek és a gépészeti, szcenikai eszközök karbantartására, felújítására.
Eredmény
Kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a 353 338 e forint közhasznú eredmény és a
31 717 e forint, vállalkozási eredmény alkotta 385 055 e forint adózott eredményből csak
kellő óvatossággal vonható le a Vígszínház gazdasági helyzetére vonatkozó pozitív
következtetés.
A 2011. évben kifizetett 323 millió forint (lényegében) bérleti díjból ugyanis csupán
107 695 e forint minősül költségnek. Az óvadék jogcímen befizetett 134 619 e forint
követelésként, a 80 771 e forint pedig tárgyi eszközként szerepel a könyveinkben.
Nyilvánvaló, hogy a követelés nem realizálható, a vagyoni értékű jog pedig a következő
években értékcsökkenés formájában mérsékli az eredményt.
Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat eredeti szándéka szerint a 323 millió forint befizetési
kötelezettség teljes egészében bérleti díj formájában valósult volna meg, most csupán 170
millió forint adózott eredményről számolhatnánk be.
A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események
2012. január 1-től lépett hatályba a bérkompenzációról szóló törvény. A Vígszínház
valamennyi dolgozója esetében eleget tett a nettó bérek megőrzéséhez szükséges
béremelésnek annak ellenére, hogy a törvény szellemével ellentétben olyan dolgozóknak is
bért kellett emelnünk, akik esetében az alapbér és a túlmunka díja együttes összegének
figyelembe vétele esetén ez nem lett volna indokolt. A 2012. évre jelentkező többletköltség
kb. 15 millió forint.
Az ÁFA kulcsának két százalékponttal történt megemelése változatlan helyárak esetén,
mintegy 10 millió forint bevételi kiesést okoz a színháznak. A helyár emelésére nem látunk
lehetőséget, a fizetőképes kereslet a jelenlegi árak mellett is csökkenő tendenciát mutat.
A korábbi években TAO támogatást nyújtó gazdasági társaságok vezetői már jelezték, hogy
várhatóan nem, vagy csak alacsonyabb összegű támogatást biztosítanak számunkra
2012-ben, a nyereségük csökkenése miatt. Számos korábbi támogatónk döntött úgy, hogy a
jövőben az előadó-művészet helyett, a látványsport fejlődését támogatja.
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Az Előadó-művészeti Törvény módosítását követően továbbra sem ismert előttünk a 2013.
januárjától működő új színház-finanszírozási módszer.
Környezetvédelem
A Vígszínház a környezetvédelmi előírások betartása és betartatása érdekében
környezetvédelmi tanácsadót alkalmaz. Társaságunk minimális összegű környezetterhelési
díjat fizet.
A környezet védelme és az energiaköltségek csökkentése érdekében napelem telepítését
tervezzük a Vígszínház tetőszerkezetére. A hatósági építési engedélyezési eljárás
folyamatban van. A pénzügyi forrást az új Széchenyi terv pályázatán nyertük, az önerőt saját
forrásból biztosítjuk.
Pénzügyi instrumentumok
A Vígszínház átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető bankfióknál, többnyire rövid
lejáratú bankbetétben helyezi el. A 2011. év kamat bevétele 4 859 e forint volt. Egyéb
pénzügyi instrumentumokat nem alkalmazunk.
Nehéz, átmeneti gazdasági évet zártunk, eredményesen. A szakmai sikerek mellett biztatást
és erőt ad a közönség ragaszkodása és szeretete. A Vígszínház vezetése és társulata
eltökélt, hogy a romló gazdasági körülmények ellenére is színvonalas, valódi művészeti
értékeket képviselő műsorral várja hűséges és új közönségét.
A Vígszínház Nonprofit Kft. gazdálkodásáról további részletes eligazítást nyújt a
közhasznúsági jelentés öt melléklete. A mellékletek tartalma: pályázati és nem pályázati úton
elnyert támogatás, vagyon felhasználásval kapcsolatos kimutatás, célszerinti juttatások
kimutatása, államháztartás alrenszereitől kapott támogatás, vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás.
Budapest, 2012. március 26.

Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató
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Vígszínház Nonprofit Kft.

1. sz melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK KIMUTATÁSA
2011. év
Pályázati úton elnyert támogatás

Támogató

Támoga- Támoga- Rendelke- Rendelketás
tás
zésre
zésre
teljes
célja bocsátás
bocsátott
összege
dátuma
összeg

Felhasználás (E Ft)
KövetElőző Tárgy kező
év
év
év

NKA-s támogatások
Csongor és Tünde c. darab bemutatása
Monokli c. darab bemutatása
BKA-s támogatások
FPH037/1070/2011 oktató csomag
készítése
FPH037/1072/2011 beavató színház
Csongor és Tünde
FPH037/1073/2011 Quimbi koncert
megrendezése
FPH037/1075/2011 Jegyár kiegészítés
FPH037/1074/2011 Zöld kilences
megírása
FPH037/1075/2011 Zöld kilences c.darab
bemutatása
Összesen

500
900
28 565
1 800

2011.11.04
2011.12.20
2011.11.21

500
900
28 565
1 800

2 000

2 000

1 000

1 000

17 265
1 500

17 265
1 500

5 000

5 000

29965

29 965

500
7 934

900
20 631
1 800

1 600

400
1 000

5 334
1 000

11 931
500
5 000

8 434

21 531
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Nem pályázati úton elnyert támogatás

Támogató

Támoga- Támogatás teljes tás célja
összege

Budapest Főváros Önkormányzata

399 592

TAO-s támogatások

503 500

OTP

Rendelkezésre
bocsátás
dátuma

RendelkeFelhasználás (EFt)
zésre
bocsátott Előző
Tárgy
Követösszeg
év
év
kező
év
399 592
399 592
503 500

503 500

20 000

2011.08.01

20 000

6 500

2011.12.30

6 500

Groupama Biztosító

75 000

2011.10.21

75 000

Groupama Biztosító

75 000

2011.10.26

75 000

Global NRG ZRT

40 000

2011.10.20

40 000

Global NRG ZRT

40 000

2011.11.18

40 000

Global NRG ZRT

55 000

211.12.07

55 000

Aegon Mo Általános Biztosító

15 000

2011.11.03

15 000

2 500

2011.11.23

2 500

10 000

2011.12.21

10 000

1 000

2011.12.21

1 000

50 000

2011.12.22

50 000

110 000

2011.12.22

110 000

3 000

2011.12.29

3 000

500

2011.12.29

500

2 000
5 429

2011.09.02
2011.11.11

2 000
5 429

2000
3 247

2 182

910 521

908 339

2 182

OTP Bank Nyrt

Cafe and Event Kft
ERSTE Vienna INS:Group Zrt
Századvég Gazdasági Zrt
FGSZ Földgáz Zrt
Fővárosi Gázművek Zrt
AIRMAX CARDO KFT
KLING KFT
ERSTE Vienna INS:Group Zrt
A XXI.század Vígszínháza Alapítvány
Összesen

910 521
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Vígszínház Nonprofit Kft.

2. sz melléklet

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2011. év

Megnevezés

1.Saját tőke
1.1 Jegyzett tőke

Előző
év
e Ft

Tárgy év
e Ft
388 055
3 000

1.2 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
1.3 Tőketartalék
1.4 Eredménytartalék
1.5 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
1.6 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

353 338
31 717

2. Idegen tőke
FORRÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

388 055

Változás+
e Ft

Változás
%
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Vígszínház Nonprofit Kft.

3. sz melléklet

Cél szerinti juttatások kimutatása
2011. év

Tárgyév

Változás
+ e Ft

Közhasznú tevékenységek ráfordításai:

825 356

825 356

1. Közhasznú tevékenység közvetlen költsége és
ráfordítása összesen
2.Közhasznú tevékenységre felosztott általános költség

679 991

679 991

145 365

145 365

3.Közhasznú tevékenység költsége és ráfordítása
összesen (1+2)
-összesenből (3.) pénzbeli juttatás

825 356

825 356

825 356

825 356

6 105

6 105

831 461

831 461

Tevékenységek

Előző év

-összesenből (3) nem pénzbeli jutt.
4.Célszerinti tevékenység költsége és ráfordítása
(közvetlen és felosztott általános költség)
5.Vállalkozási tevékenység költsége és ráfordítása
(közvetlen és felosztott általános költség)
Társaság költsége és ráfordítása összesen: (3+4+5)

Változás
%
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Vígszínház Nonprofit Kft.

4. sz melléklet

Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás kimutatása
2011. év

Támogató
megnevezése

Központi költségvetési
szerv
Nemzeti Kulturális Alap

Tárgyévben folyósított (teljesült) támogatás EFt-ban
Pénzbeli
Pénzbeli Pénzbeli Nem
Összetámogatámoga- támoga- pénzbeli
sen
tás
tás
tás
támogatás
működés- fejleszmegrenre
tésre
delés
ellenértékeként

Változás
Előző
évi
támogatás
összesen
EFt

EFt-ban

1 400

1 400

0

1 400

426 540

426 540

0

426 540

427 940

427 940

0

427 940

Elkülönített állami
pénzalap
Önkormányzatok
Budapest Főváros
Önkormányzata
Egyéb költségvetési
szerv
Összesen:
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Vígszínház Nonprofit Kft.

5. sz melléklet

A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása
2011. év

Megnevezés
Bér
Tiszteletdíj

Előző évi

Tárgy évi

Eltérés

összeg

összeg

+ EFt

7 468
620

Költségtérítés
Megbízási díj
Folyósított kölcsön teljes
összege
- ebből mérleg készítésig
fennálló tartozás
- fizetendő kamat
Természetbeni juttatás
Egyéb juttatás pénzben
kifejezett értéke
Összesen

8 088

Eltérés
%

