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1. A szervezet azonosító adatai
név:
Centrál Színház Nonprofit Kft.
székhely:
Budapest, 1065 Révay utca 18.
bejegyző határozat száma:
01-14-000178
nyilvántartási szám:
01-09-917900
képviselő neve:
Puskás Tamás
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Centrál Színház - jelenlegi vezetése alatt - 2003 óta működik. Mára a magyar színházi élet legjelesebb
művészei lépnek fel nálunk esténként, műsorpolitikánk progresszív, a színház épülete és a műszaki felszerelése
pedig saját erőből folyamatosan megújul. Esténként két színpadon fogadjuk nézőinket. Nagyszínpadon a
közérthetőbb, kimagasló művészi színvonalú és sikerorientált előadásainkat játsszuk, míg az emeleti stúdió
színházunkban kísérletezőbb produkciókat hozunk létre, és számos, önálló hellyel nem rendelkező társulat
vagy alkalmi társulás befogadójaként működünk.
A Színház szakmai célkitűzése az eddigi hagyományokhoz igazodva a lehető legszélesebb színházi közönség
professzionális kiszolgálására, újabb közönség megnyerésére törekszik, melynek során magyar és külföldi
szerzők művei (régi és mai vígjátékok, komédiák, bohózatok, aktuális kabarék, zenés játékok, musicalek, stb.)
kerülnek bemutatásra, igényes és szórakoztató darabok kiválasztásával, színvonalas szereposztással, fiatal
tehetségek bevonásával és a korszerű színházi eszközök felhasználásával. Ezen célok mentén valósult meg a
2015. évi 2 nagyszínpadi és 1 kisszínpadi bemutató.
Színházunk társulatos – repertoár színház. A nagyszínpadon 13-14 saját darab, a kisszínpadon saját produkciók
mellett 8-10 befogadott produkció folyamatos színen tartása már bevált műsorstruktúra nálunk. Állandónak
mondható az évadonkénti legalább 2-3 új nagyszínpadi bemutató megtartása is.
Nagyszínpadunkon egyaránt játszunk magyar és külföldi, prózai és zenés/táncos előadásokat, kortársat és
klasszikust egyaránt. A 435 férőhelyes színháztermünkben népszerű, közönség vonzó, ám ugyanakkor
igényes, unikális előadásokat játsszunk, míg az intim kisszínpadon kísérleti hangú, komorabb tónusú darabok
is helyet kapnak. Repertoárunk klasszikus darabokból, különleges, egyedi hangú zenés darabokból, illetve
kortárs drámákból áll. A zenés színház iránti szenvedélyünkre jó példa a közelmúlt musical bemutatóinak
sikere (Chicago, Cabaret, és 2016-os tervünk a My fair Lady), valamint koncerttel bővített előadások műsoron
tartása (Black Comedy, Hét boszorka).
A kezdettől fogva alulfinanszírozott színházunk hivatalos társulata csupán a darabok műsorra tűzését
biztosítja, büszkék vagyunk rájuk: Básti Julira, Pokorny Liára, Botos Évára, Borbás Gabira és Cserna Antalra,
Rudolf Péterre, Schmied Zoltánra és Papp Jánosra. Előadásainkban többnyire vendégművészek szerepelnek.
Így - ha munkaszerződéses formában nem is - gyakorlatilag az ország egyik legjobb társulata a miénk. Olyan
kiváló vendégművészek lépnek fel nálunk, mint Bálint András, Bereczki Zoltán, Blaskó Péter, Falusi Mariann,
Keresztes Tamás, Kern András, Kovács Patrícia, Kulka János, Nagy-Kálózy Eszter, Polyák Lilla, Pogány
Judit, Schell Judit, Scherer Péter, Stohl András, Szabó Győző, Szemenyei János, Szervét Tibor, Tompos Kátya.
2015. üzleti évben székhelyünkön található két színpadon összesen 349 előadást tartott a színház, ezen kívül
22 alkalommal vidéki városokban léptünk fel. Klasszikus darabokból (Illatszertár, Sok hűhó semmiért),
különleges, egyedi hangulatú zenés darabokból (Chicago, Black Comedy), illetve kortárs drámákból álló
(Nem félünk a farkastól, Jó emberek, A kutya különös esete az éjszakában) repertoárunkat nézőink éves
szinten 91,4 %os látogatottsággal értékelik.
2015-ben a Nagyszínpadon 2 saját bemutató volt:




Lewis-Sayer-Shields: Ma este megbukunk (The Play that goes wrong) (bemutató 2015.
szeptember 27.)

Shakespeare: Sok hűhó semmiért (bemutató 2015. december 5.)

2015-ben a Kisszínpadon 1 saját bemutató volt:



Martin McDonagh: Leenane szépe (bemutató: 2015. január 24.)

Az elmúlt évek sikeres gyakorlatát folytatva a Centrál Színház 2015. üzleti évben továbbra is lehetőséget
biztosít befogadó jelleggel is előadások lebonyolítására. Új és sikeres befogadott előadásként gazdagodtunk:
A lepkegyűjtő, a Bivalyszuflé, és a Kövek a zsebben produkciókkal. A már korábban is magas
látogatottsággal játszott előadások műsoron maradtak: Francia rúdugrás, Nézőművészeti Főiskola, Edith és
Marlene, S.Ö.R., G.Ö.R.CS.,.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
Előadó-művészeti tevékenység kiemelt kategóriában
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, A végzett közhasznú tevékenység az Előadójogszabályhely:
művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX.
törvény 7. paragrafusa szerint ESZ/081. számon
nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet, ezen
belül művészeti tevékenységének jellege szerint:
színház, egytagozatos: próza.
A tulajdonos Fővárosi Önkormányzattal 2012
októberében kötött Fenntartói megállapodás a 2011.
évi CLXXV. tv. szerint közszolgáltatási szerződésnek
minősül.
Közművelődési, művészeti tevékenységet támogató
feladat. Az ellátandó feladat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bek. 7. pontja és 23. § (4) bek. 16.
pontja alapján közfeladatnak minősül.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Magánszemélyek, színházlátogató közönség
Budapesten és országszerte
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
119.196 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A színház 2015. évi legnagyobb bevételi forrása a közhasznú tevékenység keretében értékesített
színházjegyek és egyéb árbevétel volt (363,07 mFt), amely kiegészült az igénybevett TAO-támogatási
lehetőséggel (260,3 mFt) és a költségvetési támogatás összegével (145 mFt). A 2015-ös gazdálkodási év is
a költségtakarékosság jegyében telt. A korábbi években megalapozott stabil gazdálkodás ellenére, egy évközi
jogszabályváltozás következtében a 2015. évi gazdálkodást veszteségesen zárjuk (46,4 mFt).
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke*
Részletezés az 1. számú mellékletben!
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
---6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Felhasználás célja

Előző év*
-

Tárgyév*
-

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

Ügyvezető igazgató (bruttó bér, költségtérítés,
10.145
9.981
caffeteria)
Gazdasági igazgató
8.441
7.638
FB tagok (Elnök+2 tag)
2.064
3.120
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
20.650
20.739
összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)*
Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel
668.190
687.088
ebből: közhasznú célra, működésre kapott
301.058
293 993
támogatás
ebből: közhasznú tevékenységből származó
349.039
363.072
árbevétel
ebből: közhasznú tevékenységből származó egyéb
4.817
14.795
bevétel
ebből: vállalkozási tevékenység bevétele
0
0
ebből: egyéb bevételek
4.330
4.068
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének
38,1
41,5
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
349.039
363.072
E. normatív támogatás
0
0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
0
0
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
319.112,9
323.974,5
H. Összes ráfordítás (kiadás)
646.422
733.532
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
218.377
237.006
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
646.422
733.532
K. Adózott eredmény
21.768
-46.444
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
0
30
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(főben; 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]
Nem
Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]
Nem
Igen
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]
Nem
Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
Nem
Igen
* Adatok ezer forintban.

1. számú melléklet
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2015. év

Megnevezés
1.Saját tőke
1.1 Jegyzett tőke
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
2. Idegen tőke
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
ÖSSZESEN (1+2)

Előző év Tárgyév Változás
EFt
EFt
206 824 160 380

+ EFt
-46 444

Változás %
77,54%

4 500

4 500

0

100,00%

0

0

0

0,00%

25 220

25 220

0

100,00%

155 336 177 104

21 768

114,01%

21 768

-46 444

-68 212

-213,36%

0

0

0

0,00%

78 446 101 448

23 002

129,32%

285 270 261 828

-23 442

91,78%

