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Általános rész
A vállalkozás bemutatása

1.

A cég elnevezése:

2.

A cég rövidtett elnevezése:

ZEUSZ MILF Nonprofit Kft.

3.

A cég székhelye:

4.

A cég alapításának éve:

1137 Budapest, Pozsonyi út 14. fszt. 4.
2009

5.

A cég főtevékenysége:
A cég tényleges gazdasági tevékenysége:

Előadó-művészet
Előadó-művészet (közhasznú főtevékenység)

6.

A társaság tagja:

Zeusz Milf Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

7.

Név:

Mundruczó Kornél

Név:

Petrányi Viktória

A társaság tevékenységi köre:
Előadó-művészet (közhasznú főtevékenység)
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Művészeti létesítmények működtetése
Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Könyvkiadás
A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

8.

A társaság legfőbb szerve:

Taggyűlés .
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.

9.

A beszámolási forma:
A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
· Egyszerűsített éves beszámoló , amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
· A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
· Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.
· Attérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépés miatt lehetséges.

10.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
· A mérleg fordulónapja:
· A mérlegkészítés időpontja:
· A mérleg elfogadás időpontja:

2017. december 31.
2018. április 5.
2018. április 5.

I/2.

A tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása
A Zeusz Milf Nonprofit Kft. fő tevékenysége a kultúra szolgáltatása, az általa üzemeltetett
Proton Színház egy állandó állami támogatás nélkül működő független társulat, mely jelenleg a következő előadásokat tartja
repertoáron: Frankenstein-terv, Szégyen, Demencia, Utolsó, 1 link, Winterreise, Látszatélet és Vackor nyomában
Azon speciális helyzetünkből fakadóan, hogy anyagi okokból csak elvétve tudjuk műsorra tűzni előadásainkat, más
alternatívák után néztünk, hogy társulatunkban rejlő kreatív erők ne vesszenek kárba. Kisebb projektek
keretén belül lehetőséget kívánunk adni az előadásainkban velünk dolgozó alkotóknak, hogy más
területeken is kipróbálhassák magukat. Gondolunk itt a pályakezdő, illetve azon kollégákra, akik a színészet mellett
egyéb művészi ambíciókkal is rendelkeznek.

I/3.

Társaságunk és tevékenységünk céljai:
Fő tevékenységünk, a színházművészet, tehát színházi előadások létrehozása és annak folyamatos műsoron tartása mellett
ügyelünk arra, hogy színdarabjaink társadalmunk szociális problémáira mutass anak rá.
Fontos feladatnak tekintjük a figyelem ráirányítását korunk szociális problémáira, hiszen a jelenlegi
gazdasági és társadalmi helyzetben nem megengedhető, hogy egy közhasznú és művészeti tevékenységet folytató
intézmény ne foglalkozzon mindennapi nehézségeinkkel, melyekre a színház sajátos eszközökkel képes
felhívni a figyelmet és ezáltal más perspektívából mutat rá az adott problémákra.

