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KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

2016 évről
Az Agria Játékok Nonprofit Kft. 2009 évben alapították. Közhasznúság célja a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 8.§ (1) bekezdésben foglalt közművelődési,
művészeti, oktatási közfeladatok ellátásának elősegítése, Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötött megállapodás szerint, így különösen a társaság által működtetett:
- Agria Nyári Játékok (szabadtéri színház) rendeltetésszerű szervezése, rendezése,
lebonyolítás,
- a társaság által működtetett Újévi Koncert előadásának évenkénti január 1.-én
történő rendeltetésszerű szervezése, rendezése, lebonyolítása,
- évente minimum 20 színházi előadás megvalósítása az idegenforgalmi szezonban,
- az országban – főként Eger és kistérségében, Heves megyében, észak - magyarország turisztikai régióban – a társaság által szervezett színházi előadások alkalmával
Eger színházi, kulturális, idegenforgalmi arculatának bemutatása, terjesztése, a város
hírnevének öregbítése,
- a színház, színművészet megismertetése a tanuló ifjúsággal, a diákok érdeklődésének felkeltése a színház iránt a részükre szervezett színházi előadásokkal,
- Színházi hagyományok fejlesztése, ápolása,
A fentiek alapján a társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el a
törvény rendelkezése szeriont, amelyről helyi önkormányzatnak kell gondoskodni.
A fentiek szellemében végezte a 2016 évi munkáját a kft. Megrendezte az Újévi koncert kettő
előadását
A nézői figyelem, szeretet, elismerés az, ami évek óta magas színvonalon működtet a
társaság.
Több mint tizenkettőezer néző előtt zajló előadássorozat keretein belül, több mint 350
hivatásos és 280 főt meghaladó nem hivatalos művész, közreműködő lépett fel.
A saját szervezésű és befogadott produkciók együttesen alkották a programsorozatot.
Együttműködő partnerünk volt az elmúlt évben is az Egri Kulturális és Művészeti Központ.
A 2016 évi Agria Nyári Játékok előadásaira is készült hatástanulmány, amely a látogatók
életkorát, iskolai végzettségét, lakóhelyét és kultúrával kapcsolatos szokásait dolgozza fel.

Kimutatás a támogatásokról és juttatásokról.
ezer Ft-ban

Megnevezés
Költségvetési juttatás összege

0
Pályázatból
Emberi Erőforrás Min
Cégektől Tao-ból
Egyéb

Kapott támogatás összege

1 000
7 000
17 719
1 840

Összesen
Célszerinti juttatás összege

27 559
5 000
32 559

Önkormányzattól

Mindösszesen
Agria Játékok Nonprofit Kft vállalkozási és közhasznú tevékenységek főbb adatai
Megnevezés
Bevétel:
Költségek:
Adózás előtti eredmény:
Adófizetési kötelezettség:
Tárgyévi eredmény:

Közhasznú
tevékenység
76.654
84.624
-7.970
0

Vállalkozási
tevékenység
2.786
3.188
-402
0

-7.970

-402

Adatok ezer Ft-ban
Összesen
79.440
87.812
-8.372
-8.372

Az Agria Játékok Közhasznú - Nonprofit Kft 2016 évben teljesítette a társasági szerződés 6 §ban előírt elvárásokat és kötelezettségeket.
2016. január 01-vel az Új évi koncert programsorozattal kezdte a működését, ezt követően a
tavaszi és a nyári programok előkészítését végrehajtotta. Elvégezte a színpad felújítását, a
karbantartásokat folyamatosan és rendszeresen végrehajtotta.
2016 év nyarán három helyszínen folytak a Nyári Játékok. A várban valamint az Eszterházy
Károly Főiskola udvarán a felnőtt nézőknek előadásokat szerveztek, a Dobó István
Gimnázium udvarán a gyermekprogramokat bonyolítottak le.
Az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft a társasági szerződés 6. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint a tagok tudomásul veszik, hogy a társaság tevékenységéből származó vagyon
a tagok között nem osztható fel, azokat a közhasznú feladatok végrehajtására tervezi
felhasználni.

Eger, 2017. május 02.
-------------------------------------ügyvezető igazgató

