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1./ Bevezető
A társaság neve:Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
Idegen nyelvű elnevezése: Kecskemét Contemporary Art Studios Nonprofit Ltd.
A társaság székhelye:
A társaság telefonszáma:
A társaság telephelye:

6000 Kecskemét,
Kápolna utca 11.
76/ 486-867 fax: 76/ 482-223
6000 Kecskemét,
Bethlen krt.16.
6000 Kecskemét,
Serfőző u.19.

Az alapító:
neve:
címe:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.

Az ügyvezető:
neve:

dr. Füzi László

A Nonprofit Kft. jellege, működési köre:
A társaságunk négy fő gazdálkodási területe a Forrás folyóirat megjelentetése, a
kerámia - és a zománc alkotóművészet támogatása és a Népi Iparművészeti Gyűjtemény
működtetése.
A társaság közhasznú tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet
a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében folytat.
A társaság közhasznú tevékenysége keretében támogatni és fejleszteni kívánja
elsősorban a megye és az ország művészetét, azok nemzetközi elismertségét.
Tevékenységével szolgálni szándékozik minden művészeti műfajt, melyek
alapfeltételei a használatában lévő eszközök és épületek által adottak. Ezzel járul
hozzá a város és ezzel Magyarország kultúrájának gazdagításához, sokszínűvé
tételéhez.

A társaság tőke, hitel és működési pénzigénye:
Törzstőke: 3.000.000,

A társaság hitelfelvételt nem tervez.
Elsősorban alapítói támogatásból, pályázatokból és a vállalkozási tevékenység
bevételéből működik.

2./ Összefoglaló
A Nonprofit kft. tevékenysége kapcsán szakmai, pénzügyi és személyzeti területen
jelentkező feladatokkal kell szembenéznünk.
Szakmai feladatok
A Nonprofit Kft keretein belül tevékenykedő művészeti műhelyek évtizedek óta
meghatározzák Kecskemét, szélesebb körben pedig Bács-Kiskun megye szellemi
arculatát, kulturális életét. Ezért a szakmai munkának mindenképpen arra kell
irányulnia, hogy a négy szervezet művészeti tevékenységi köre megőrződjön,
biztosítva legyen szakmai önállóságuk, ugyanakkor pedig még nagyobb terük legyen
művészeti-kulturális tevékenységük kifejtésére. A szakmai önállóság megőrzésének
egyik biztosítéka az önálló tevékenységi területek élén álló stúdióvezetők, illetve
gyűjteményvezető megbízása, teljes szakmai önállóságuk megőrzése mellett.
Ugyanakkor teret biztosítunk az azonos kereteken belül végzett munka egymásra
hatásának kibontakoztatására is. Itt szellemi hatásokra, közös rendezvényekre
gondolunk, s ezáltal feltehetően a közönségnek az egyes műhelyek által végzett munka
iránti érdeklődése is növelhető. A szellemi kapcsolatok tárháza szinte kimeríthetetlen,
az iparművészeti eljárásoktól a közös rendezvényekig. A Nonprofit kft. egyik alapvető
feladata az együttműködésben rejlő lehetőségek feltárása és alkalmazása.
Pénzügyi feladatok
A Nonprofit kft. három művészeti műhely, és egy gyűjtemény tevékenységét fedi le.
A 2013-ban a Forrás Kiadó, a Kerámia Stúdió és a Zománcművészeti Alkotóműhely
közös tevékenysége mellé kapcsolódott negyedik területként a Népi Iparművészeti
Gyűjtemény.
Fontos feladatunk a művészeti és kulturális arculatunk kialakítása,
mecenatúrájának felkutatása.
Létrehoztunk egy új weboldalat www.muveszetimuhelyek.org címmel, ahol az
egységes arculat mellett átjárhatóságot biztosítottunk a műhelyek között. Az oldal
folyamatos fejlesztés, és aktualizálás alatt áll.
Szintén fontos feladatunk a gazdálkodás fenntarthatósága és a szakmai
programok megvalósítása mellett az új tevékenységi terület átvétele és működtetése
volt.
A Zománcművészeti Alkotóműhelyben elvégeztetett érintésvédelmi vizsgálat
életveszélyesnek nyilvánítatta a Műhely egyes területeit, még 2013-ban a közvetlen
életveszély elhárítást meg kellett tennünk, és 2014. szeptember 19-ig el kell végezni a

működés alapszintű biztosítása érdekében legszükségesebb munkákat. Ennek költsége
előreláthatólag 1.800 ezer forint, melyre jelenleg nincs forrásunk.
Az épületeink folyamatos karbantartást igényelnek, mert kiemelt jelentőséggel
kell kezelnünk a szolgáltatás színvonalának javítását. A kiszolgáló helyiségek
rendbehozatalának nagyságrendje meghaladja az éves tervezett karbantartási
keretünket. A pénzügyi helyzetünk csak a legszükségesebb napi működési szintű
problémák kiküszöbölésére ad lehetőséget.
Az üzleti terv összeállításakor a Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata
Közgyűlése által 2014. február 12-én elfogadott tulajdonosi hozzájárulást vettük
figyelembe. Megvizsgáltuk a 2013-as teljesítési adatokat, korrigálva abból a
programokhoz kötött támogatásokkal és költségekkel. A beadott üzleti tervtervezetünkhöz képest- 9955 e Ft-tal csökkent a tulajdonosi hozzájárulás mértéke a
következőkképp:
- A Népi Iparművészeti Gyűjtemény 2.955 e Ft,
- a Forrás Kiadó -500 e Ft,
- a Kerámia Stúdió -1.000.- Ft,
- a Zománcművészeti Alkotóműhely -500 e ft,
- visszavonásra került az 5 millió Ft karbantartásra, érintésvédelemre kért
többlettámogatás, így ezek megvalósítása jelenleg bizonytalan.
Az elkövetkező időszakban a továbbiakban is számítunk a Nonprofit kft.
tulajdonosának támogatására, a pályázati pénzösszegekre, valamint a már meglévő
szerződésekből adódó bevételekre. Növelni kívánjuk saját bevételeinket is egyrészt
szolgáltatásaink színvonalának emelésével, színes, változatos programok
szervezésével, és az alapanyaggyártásból származó bevételeink növelésével.
A személyzeti munkával kapcsolatos feladatok
2013-ban a gyűjtemények megfelelő gondozása érdekében művészeti szervezőművészettörténészt vettünk fel. A Zománcművészeti Alkotóműhelyben betöltöttük a
megüresedett adminisztrátori munkakört, aki egy személyben takarítási feladatokat is
ellát. A Népi Iparművészeti Gyűjteményben az átvételt nem vállaló, megszűnt
munkaviszonyú dolgozó munkakörét is sikerült betöltenünk. A megnövekedett
adminisztratív feladatok ellátása érdekében pénzügyi ügyintézőt alkalmaztunk.
Folytatjuk a tevékenységi körök összehangolását, a felmerülő párhuzamosságok
kiküszöbölését a hatékonyabb és takarékosabb működtetés érdekében.
Ez az üzleti terv a Nonprofit Kft. 2014. évi gazdasági évére készült. Az üzleti
terv segítséget nyújt a társaság alapítójának és a Kft. vezetésének az eredményes
gazdálkodáshoz, információt szolgáltat a lehetőségekről, problémákról és a
pozitívumokról egyaránt.

A Társaság tevékenységének bemutatása
A Forrás Kiadó
A Forrás című folyóiratot 1969-ben alapította Bács-Kiskun Megye Tanácsa. A lap
alapító főszerkesztője Varga Mihály volt, ezt a posztot 1972-1988 között Hatvani
Dániel látta el, 1989-től Füzi László vezetésével tevékenykedik a folyóirat. A
kezdetektől a lapnál vagy a lap körül tevékenykedett a lappal jelenleg is kapcsolatban
álló Buda Ferenc, Szekér Endre; 1976-tól Pintér Lajos, majd a nyolcvanas évek
végétől Dobozi Eszter és Komáromi Attila. Ugyancsak meghatározó szerzőjeszerkesztője volt a lapnak Zám Tibor.
A kezdetektől érvényes a folyóiratra az az irodalomtörténetben használt besorolás,
hogy „vidéken szerkesztett, de országos jelentőségű” folyóirat. A folyóirat
megjelentetése szerkesztői és (1989-től) kiadói munkákkal jár együtt. A szerkesztői
munka során a folyamatosság megőrzésére törekszünk: mivel a lapot a korábbi
időszakokban is a valóságirodalomhoz, illetve a szociográfiához való kötődés
jellemezte, ezt a kötődést igyekszünk továbbra is megőrizni, mint ahogy ezt tesszük
az aktív műhelymunka (tematikus számok) és a teljes magyar irodalomban való
gondolkodás (határon túli magyar szerzők műveinek közlése) területén is.
A folyóirat feladatának tartja a kecskeméti és a Bács-Kiskun megyei szellemi élet
hagyományainak ápolását. Ennek megfelelően a szerkesztők rendszeresen
foglalkoznak Katona József, Kodály Zoltán, Tóth Menyhért szellemi örökségével, s
írásokat közölnek az itteni irodalomtörténeti, művészettörténeti és zenei hagyománnyal
kapcsolatban.
A szerkesztőség alaptevékenysége mellett foglalkozik könyvkiadással is.
A szerkesztőség tagjai megbecsült résztvevői a magyar irodalmi életnek, munkáik
különböző lapokban, folyóiratokban jelennek meg. Valamennyiük több önálló kötet
szerzője, számos megyei és országos irodalmi díj kitüntetettje.
A Nemzetközi Kerámia Stúdió
Nemcsak a hazai, hanem a külföldi szakmai körökben is elismert nemzetközi
művésztelep. Ezt az ismertségét a külföld felé történő erőteljes nyitottságával
kamatoztatja. A hazai művészek fizetőképessége folyamatosan csökken, így bevételeit
egyre inkább a külföldi művészek részvételével tudja biztosítani. Ezt egyre intenzívebb
PR tevékenységgel tudja csak elérni, de ennek ellenére sem tudja kivédeni azokat a
nemzetközi szinten jelentkező negatív jelenségeket, amelyekre a külföldi művészek
részvételük elhalasztásával reagálhatnak.
Művészeti tevékenységével, szolgáltatásaival kiemelten a szakmai, művészeti kutatást,
az alkotások létrehozásának új irányait segíti, ezért a stúdió támogatás nélkül
gazdaságilag nem működőképes.

Tevékenységének kiadásait elsősorban tulajdonosi támogatásból fedezi. A világpiaci
energiaárakat, valamint a szolgáltatások növekvő költségeit figyelembe véve, a
támogatás a költségeknek csak töredékét fedezi. Bár a stúdió rendszeresen pályázik,
tevékenységének költségét a pályázatokon elnyert pénzből nem tudja fedezni, mivel
működési költségekre nem lehet pályázni. A pályázatokon elnyert támogatások
elsősorban szakmai programjainak (projektek) magas szintű megvalósítását,
eszközeinek korszerűsítését, illetve cseréjét szolgálják.

A Zománcművészeti Alkotóműhely
A Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely megalakulásától teljesít
értékmegőrző, kísérletező (az ősi művészetet megújító), tanító, továbbképző
feladatokat, szem előtt tartva a művészek alkotói tevékenységének folyamatos
támogatását.
A művészek az itt tanultakat úgy hálálják meg, hogy műveik felajánlásával gyarapítják
kortárs zománcművészeti gyűjteményünket, másrészt bekapcsolódnak abba az
értékteremtő munkába (főként műalkotások készítésével), amely a KFT
megalakulásával mindinkább előtérbe kerül.
Üzleti tervünk az alábbi támpillérekre épül:

- Zománcanyagok készítése: Alkotóműhelyünk több évtizedes tapasztalattal
készít zománcanyagokat, amelyeket értékesítünk. Vevőkörünk: hazai és
külföldi művészek, iskolai szakkörök, Interkerám (Kecskemét).

- Cégérek, címerek, jelvények: Az iparművészet tárgykörébe tartozó, (egyedi
és sokszorozott) zománctárgyak, műalkotások készítése, amely tevékenység
kiegészül belső terek díszítésével (belsőépítészet), valamint az utcák, terek,
épületek „bebútorozásának” programjával (utcatáblák, plasztikák). Itt ejtünk
szót egyházművészeti megbízásainkról.

- Plakettek: Igényes grafikai munkával megalapozott, kis- és nagy
példányszámú, évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódó zománcművészeti
alkotások készítése.

- Műalkotások: A művészek által készített műalkotások értékesítése.
- Szimpóziumok: A művészek 5500 Ft napi alkotói díjat fizetnek azért, hogy
itt dolgozhatnak. (2013-tól ez az összeg napi 8000 Ft)

- Pedagógusok továbbképzése és gyermekfoglalkozások: A pedagógusok
(rajztanárok) módszeres elméleti és gyakorlati továbbképzésben részesülnek.
A tanulók – tárlatvezetést követően – művészek irányításával alkothatnak.
Népi Iparművészeti Gyűjtemény
Közérdekű muzeális gyűjtemény

Bács-Kiskun megye és Kecskemét város kultúrapártoló vezetői 1983-ban egy
megüresedett 200 éves ipari műemlék épületet (az egykori "Serházat") ajánlották fel a
létrehozandó népi iparművészeti gyűjtemény számára. Az épületet sörfőzdének
építtette a városi magisztrátus 1793-ban. Később laktanyává alakították át, majd 1917től városi szeszfőzdeként működött, a híres kecskeméti barackpálinka is itt készült. A
város jellegzetes épületét 1983-ban helyezte védelem alá az Országos Műemléki
Felügyelőség. Az épületben 1984 decemberében nyílt meg a népi iparművészet
remekeit bemutató állandó kiállítás. Az impozáns belső terekkel rendelkező, az
átlagnál jóval tágasabb - mintegy 800 négyzetméteres - kiállítótérben méltó helyet
kapott a népi iparművészet mind az öt fő szakága (faragás, fazekasság, hímzés,
szövés, népi kismesterségek). Az intézmény szakmai besorolása kiállítóhely volt, az
állandó kiállítás anyagát a letétbe átvett tárgyak alkották.
Kiállítások - állandó kiállítás: Napjaink tárgyformáló népművészete
A népi iparművészet országosan egyedülálló gyűjteménye: a faragás, a fazekasság, a
hímzés, a szövés, és a népi kismesterségek alakulását követi nyomon. A
hagyományőrző, stílust teremtő kézművesek munkáin keresztül hazánk jellegzetes
néprajzi tájegységeinek díszes használati tárgyait mutatja be.
Kamara kiállítás: Kalotaszeg
Kalotaszeg népművészetét megismertető kiállításon látható Zana Dezső kecskeméti
tanár hagyatéka (kerámia, hímzés, szövés, viselet, bútorfestés).
Időszaki kiállítások
Az állandó kiállítás mellett időszaki tárlatokon mutatjuk be élő népművészetünk színe
javát. Helyet adunk szűkebb környezetünk kiemelkedően tehetséges alkotóinak
éppúgy, mint az ország távolabbi vidékein élő népi iparművészeknek. Ezeken a
kiállításokon az elmúlt években számtalan alkotó, alkotóközösség, gyűjtemény
mutatkozhatott be. Időről-időre helyet adunk iparművészeti, képzőművészeti vagy a
design egyes területeit bemutató kiállításoknak is.
Az országos pályázatok, az időszakos kiállítások jó lehetőséget teremtettek a saját
tulajdonú állomány gyarapítására is, amely ma már meghaladja a 2500 db-ot. Ebben
nem csak népi iparművészeti, hanem eredeti néprajzi tárgyak is szép számmal
találhatók (különösen jelentős az úgynevezett Zana-gyűjtemény és Leviczkygyűjtemény). Az állandó kiállítást folyamatosan tartottuk karban, újítottuk fel, így
ebben helyet kaptak a saját tulajdonú alkotások is.
Országos pályázatokat is hirdettünk illetve társrendezőként bonyolítottunk le olyan
jelentős országos pályázatokat, mint a háromévente megrendezésre kerülő Fazekas
Pályázat vagy a Kismesterség Pályázat.
Egy-két napos tanácskozásokat szervezünk a népi iparművészet azon szakágaiban
tevékenykedők részére, akiknek kevesebb lehetőségük van a műfajukkal kapcsolatos

szakmai problémáik megvitatására. A mézesbábosok és a tojásírók az elmúlt
évtizedben kaptak tőlünk lehetőséget a találkozásra, két alkalommal a népi kályhások
találkozóját rendeztük meg nagy szakmai érdeklődés mellett. Sikeres volt a késes
mestereknek nyújtott találkozási és szakmai továbbképzési lehetőségünk is. Két
alkalommal a népi bútorfestők találkozóját rendeztük meg, neves néprajzkutatók és
alkotók közreműködésével.
Több mint másfél évtizede fogadtuk be a 60 éves múlttal rendelkező Kecskeméti
Díszítőművészeti Kört. (Vezetője dr. Varga Ferencné, a Népművészet Mestere és
Mucsi Jenőné népi iparművész.) A tagok közül többen szereztek népi iparművész
címet, a pályázatokon rendszeresen eredményesen szerepelnek. Munkájukban amellett, hogy eredeti közegben kutatják a hagyományos népi hímzéseket felhasználják az állandó kiállításunk anyagát is, ez jelentős segítséget nyújt a
kézimunkák tervezésében.
Elsősorban gyermekek számára hirdetünk műhelyünkben rendszeresen kézműves
foglalkozásokat, de a felnőttek is érdeklődéssel tekintenek meg illetve vesznek részt
egy-egy népi iparművész magas szintű szakmai bemutatóján vagy éppen a népi
ételkészítést bemutató sorozatunkon. A műhelyben természetes anyagok
felhasználásával az egyszerű kézműves technikák elsajátítására nyílik lehetőség. A
hangulatos belső udvarban igény szerint hagyományőrző programok láthatóak:
mesterségek bemutatója, népzenei műsor, kemencében sült ételek kóstolója. Az idén
elkészült boglyakemencét is használni fogjuk. Általános iskolások részére
rendszeresen tartunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat.
Egyéb tevékenység: együttműködés a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesülettel,
szakmai tanácsadás, részvétel a Múzeumok Éjszakája, a Tavaszi Fesztivál és egyéb
városi rendezvényeken.
Szakmai munkánk elismeréseként 2005-ben a működési engedélyünk megújításakor a
magasabb, közérdekű muzeális gyűjtemény besorolást kaptuk meg, a besorolás alapját
pedig már a saját gyűjteményünk adta, nem a még a Hagyományok Házától letétben itt
található népi iparművészeti alkotások.
2010-ben Kecskemét Közművelődéséért Díjban részesültünk.

Katona József Emlékház
A Katona József utca 5. számú telken 1791-ben született és itt töltötte élete jelentős
részét Katona József, legnagyobb nemzeti drámánk szerzője. Katona József itt
szerezte első élményeit a mezőváros életéről.

Az épületet csak jóval Katona halála (1830) után, 1883-ban jelölték meg
emléktáblával. Az egész életében főként szülővárosához kötődő drámaíró kultusza a
19. második felétől kezdett kialakulni. A 18. században épült szülőházban 1971-től
látható a Katona József életét, munkásságát bemutató állandó kiállítás. A szülőház
állaga azonban folyamatosan romlott, ami a teljes újjáépítést tette szükségessé. A
felújított épületet és az új állandó kiállítást Katona József születésének 200.
évfordulóján, 1991. novemberében adták át. Az állandó kiállítás mellett 1997-től
időszaki kiállítások is láthatók az emlékházban. A látogatók megismerkedhetnek
Katona József korának helyi és országos kulturális viszonyaival, a drámaíró életével,
pesti élményeivel és munkásságával, a Bánk bán históriájának legfontosabb
mozzanataival. Itt található a Katona Józsefről fennmaradt egyetlen, hitelesnek
mondható portré. Az életútját bemutató teremben 18. századi enterieur idézi a régi
városháza egykori ügyészi hivatalának hangulatát.
A Bánk bán színpadi előadásainak és operaváltozatainak történetét bemutató terem
egyik nevezetes darabja a Nemzeti Színház 1848. március 15-i színlapja. A Bánk bán
megkezdett diadalútjának egy fontos eseménye volt ez az ünnepi előadás.
Az időszaki kiállítások termében 1997 óta több tucat irodalmi, képzőművészeti
és várostörténeti kiállítást mutattunk és folyamatosan mutatunk be. Megemlékeztünk
számos évfordulóról - pl. Mikszáth, Jókai, Illyés Gyula, Németh László, Kossuth
Lajos, II. Rákóczi Ferenc – és a helyi Katona-kultusz kiemelkedő eseményeiről.
Rendszeresek a helytörténeti, képzőművészeti és irodalmi előadások, rendezvények.
Múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk.
A társaság székhelye
A Nonprofit Kft. tevékenységét Kecskeméten (Kápolna u.11.) végzi, az alapító
által használatba adott épületegyüttesben.
A társaság székhelyének használata
Nagy hangsúlyt kell fektetnünk az épületek, azok környezetének, állagának
megóvására, és, fenntartási munkáira. Az épületek kora miatt is szükséges a
folyamatos karbantartás, felújítás. Amennyiben lehetséges, a karbantartási munkákat
saját erőből végezzük költségkímélés céljából. Csak a kimondottan szakirányú munkák
elvégzésére kérünk fel külső vállalkozót.

A dolgozók szakképesítése iránti igény
A jelenleg dolgozó alkalmazottak több éves szakmai tapasztalattal és
gyakorlattal rendelkeznek a megfelelő színvonalú feladatellátáshoz. Jelenlegi bérük

reálértékének megtartására törekszünk, bérük rendezése a Nonprofit Kft.. mindenkori
gazdasági lehetőségének függvénye.

4./ PR terv
A társaság megalapozta már tevékenységével a szakmai körökben való
ismertséget, ezért méltán számíthatunk a továbbiakban is a nemzetközileg ismert
művészek jelenlétére, támogatására.
A folyamatos jelenléttel, a lehetőségek szerint erősíteni kívánjuk nemzetközi
szinten a PR tevékenységünket – szimpozionokon való részvétellel, az Internet
lehetőségeinek kihasználásával és színvonalas kiadványokkal.
Fontosnak tartjuk, hogy a nemzetközi művészeti szaklapok mellett a helyi
városi, megyei kulturális programajánlókban való megjelenést. Folyamatosan
igyekszünk bemutatni a Kft-ben zajló szakmai programokat mind a helyi lapokban,
mind az országos lapokban, mind nemzetközi szaklapokban.
Dinamikus marketingmunkával beszámolunk országos - és helyi sajtóban az
átalakulásról, és programjainkról. Havi rendszerességgel kívánunk kiállításokat,
irodalmi esteket rendezni. Szakmai programjaink mellett aktív részvételt vállalunk
Kecskemét város kulturális életében.
Kiemelten keressük a pályázati lehetőségeket, a támogatókat.
Vállalkozási bevételeink növelésére törekszünk, például terem-bérbeadással szakmai
konferenciák, értekezletek céljára.
4.1./ Az árak kialakítása
Az áraink kialakításánál továbbra is a több éves tapasztalatra támaszkodva a
művészek által még megfizethető, a művészeti intézményeknél kialakult árakkal
kalkulálnunk, természetesen úgy, hogy az önköltség megtérülésén túl haszonra is szert
tehessünk.
Túl magas (szakmai körünkben nem elfogadható mértékű) árak kiszabása esetén
a szakmában tapasztalható forráshiány miatt a legtöbb elsősorban hazai művészek nem
tudnák igénybe venni szolgáltatásainkat, mely a Kft. alapprogramjának mondana
ellent, de az sem biztosítható, hogy a hazai művészek kiesését külföldi művészekkel
pótoljuk.

5./ Szervezeti terv
5.1./ Szervezeti felépítés 2013.

Az alapító egy személyben hozta létre a Kht-t, majd a törvényi előírásoknak
megfelelve 2009-ben Nonprofit Kft-vé alakult, így 100%-os tulajdonosa a társaságnak.
A törzstőkét, így a tulajdoni viszonynak megfelelően egyedül fizette be.
5.2./ Létszám- és bérpolitika
A Kft feladatainak ellátásához szükséges a 2013. évi létszám megtartása.

6./ Pénzügyi terv
Az üzleti terv összeállításakor a Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata
Közgyűlése által 2014. február 12-én elfogadott tulajdonosi hozzájárulást vettük
figyelembe. Megvizsgáltuk a 2013-as teljesítési adatokat, korrigálva a programokhoz
kötött támogatásokkal és költségekkel. A beadott üzleti terv-tervezetünkhöz képest9955 e Ft-tal csökkent a tulajdonosi hozzájárulás mértéke a következőkképp:
- A Népi Iparművészeti Gyűjtemény 2.955 e Ft,
- a Forrás Kiadó -500 e Ft,
- a Kerámia Stúdió -1.000.- Ft,
- a Zománcművészeti Alkotóműhely -500 e ft,
- visszavonásra került az 5 millió Ft karbantartásra, érintésvédelemre kért
többlettámogatás, így ezek megvalósítása jelenleg bizonytalan.
Mindezek figyelembe vételével a 2014. évi tulajdonosi hozzájárulás 75.347 e Ft.
6.1./ Előzetes jövedelem és költségterv
Mellékletek:
1./ Nonprofit Kft. likviditási terve 2014
2./ Költségterv
3./ mérlegadatok 2012.tény,2013.várható, és 2014. terv bontásban
4./ eredmény-kimutatás 2012.tény,2013.várható,2014.terv bontásban

Mindezek figyelembe vételével kérjük üzleti tervünk elfogadását.
Kecskemét, 2014.március 06.
dr. Füzi László
ügyvezető igazgató

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Cash-flow
2013.várható
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás

(Működési cash-flow 1-13. sorok)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adózás előtti eredmény
Elszámolt amortizáció
Elszámolt értékvesztés, és visszaírás
Cellatartalék képzés és felhasználás különbözete
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
Passzív időbeli elhatárolások változása
Vevőkövetelés változása
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása
Aktív időbeli elhatárolások változása
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

2195
+/+
+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

339
4437

-

- 223
1156
- 4474
3959
- 3448
450
1

-

II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás

(Befektetetési cash-flow 14-16. sorok)
14 Befektetett eszközök beszerzése
15 Befektetett eszközök eladása
16 Kapott osztalék, részesedés
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás

- 4250
4250
+
+

(Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele
Hitel és kölcsön felvétele
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,
megszüntetése, beváltása
Véglegesen kapott pénzeszköz
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
Véglegesen átadott pénzeszköz
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt.vált.

IV. Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. Sorok)

+
+
+
+
+
+/

- 2055

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Cash-flow
2014.terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás

(Működési cash-flow 1-13. sorok)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adózás előtti eredmény
Elszámolt amortizáció
Elszámolt értékvesztés, és visszaírás
Cellatartalék képzés és felhasználás különbözete
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
Passzív időbeli elhatárolások változása
Vevőkövetelés változása
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása
Aktív időbeli elhatárolások változása
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

+/+
+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

31

0
3600

- 18
- 4888
2000
- 1086
361

II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás

(Befektetetési cash-flow 14-16. sorok)
14 Befektetett eszközök beszerzése
15 Befektetett eszközök eladása
16 Kapott osztalék, részesedés
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás

- 951
951
+
+

(Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele
Hitel és kölcsön felvétele
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,
megszüntetése, beváltása
Véglegesen kapott pénzeszköz
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
Véglegesen átadott pénzeszköz
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt.vált.

IV. Pénzeszköz változása (I+/-II+/-III. Sorok)

+
+
+
+
+
+/

- 982

