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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:
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Jogi személy szervezeti egység neve:
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Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

ZENÉS SZÍNHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

63 313 49 677

3 937 3 937

28 224 39 868

31 152 5 872

63 313 49 677

1 417 -8 581

100 100

21 082 1 317

-19 765 -9 998

61 896 58 258

61 896 6 598

51 660

63 313 49 677
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

ZENÉS SZÍNHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

71 107 13 862 71 107 13 862

58 133 30 000 58 133 30 000

58 133 30 000 58 133 30 000

140 140

129 240 43 862 129 240 43 862

129 240 43 862 129 240 43 862

146 326 53 231 146 326 53 231

2 251 629 2 251 629

428 428

149 005 53 860 149 005 53 860

149 005 53 860 149 005 53 860

-19 765 -9 998 -19 765 -9 998

-19 765 -9 998 -19 765 -9 998

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .10  13 .40 .54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

ZENÉS SZÍNHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

58 000 30 000 58 000 30 000

58 000 30 000 58 000 30 000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(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]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

ZENÉS SZÍNHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

129 240 43 862

58 000 30 000

71 240 13 862

149 005 53 860

2 251 629

149 005 53 860

-19 765 -9 998

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .10  13 .40 .54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

ZENÉS SZÍNHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Előadó-művészeti többlettámogatás 2020.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2020.01.01-2021.06.30.

30 000 000

13 695 077

13 695 077

30 000 000

13 695 077

13 695 077

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .10  13 .40 .54



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

ZENÉS SZÍNHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Előadó-művészeti többlettámogatás 2019

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2019.01.01-2020.06.30.

18 000 000

18 000 000

18 000 000

0

18 000 000

18 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .10  13 .40 .54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

ZENÉS SZÍNHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .10  13 .40 .54



Zenés Színházért Közhasznú Alapítvány 
 
1022 Budapest, Bimbó út 118/C. 
 
 
 
 
Adószám: 18042577-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-01-5837 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

2020. évi 
 

egyszerűsített éves beszámolóhoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2021. május 31.  ___________________________  
 a vállalkozás vezetője 
 (képviselője) 
 
 
 P.H. 
 
 
 
 
 
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 
 
  
 
 
 
 

 



Általános rész 
 
A Fővárosi Törvényszék 2014. június 1-jén jogerőre emelkedett végzése alapján a Zenés Színházért 
Közhasznú Alapítványt (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 118/C.; adószám: 18042577-2-41; önálló 
képviseletre jogosult képviselőjének neve: Dr. Póka Balázsné) közhasznú szervezetté minősítette. 
 
Az alapítvány céljai: 
 
A Zenés Színházért Közhasznú Alapítvány, mint Zenés Színház magas művészeti értéket hordozó 
zenés színházi produkciókat hoz létre és képzi a tehetséges fiatalokat a minőségi zenés színjátszás 
érdekében, továbbá jelentős szerepe van a magyar musicalek nemzetközi elismertetésében. 
Világszínvonalú, értéket teremtő musicalek bemutatásával lehetővé tette, hogy a kimagasló 
musicalek magyar nyelven jussanak el a közönség minden korosztályához, és azokhoz a fiatalokhoz, 
akiknek első színházi élménye a zenés színház. Feladata a tehetséges énekesek és táncosok 
továbbképzése, melyet hazai és külföldi szakemberek segítenek folyamatos képzéssel. 
 
 
Jelen kiegészítő melléklet a Szt. 16 § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, 
melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve 
alapján határoztuk meg. 
 
 
A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését külső könyvelő, Varga Sándor 
(regisztrációs szám: 004125) végzi. 
 
 
A mérlegkészítés időpontja: 2021. május 31. 
 
 
 
  



II. Számviteli politika 
 
Az Alapítvány 2020. évi beszámolóját az egyszerűsített éves beszámoló szabályai szerint készíti. 
A mérleget a számviteli törvény előírásai szerint "A" változatban, az eredménykimutatást összköltség 
eljárással készíti el. 
 
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. 
A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény 
előírásai szerint vezesse. 
 
Az Alapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:  
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. 
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. 
 
Értékcsökkenési leírás módja: 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 
történik. 
Az értékcsökkenés tervezésekor az alapítvány az eszközök elhasználódásának ideje függvényében 
lineáris leírást alkalmaz. 
 
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása: 
A 200.000,- Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 
 
Ha az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell 
elszámolni. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha 
 

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, 
mint ezen eszköz piaci értéke; 

- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi 
eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, 
megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, 
illetve használhatatlan; 

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető; 

- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy 
megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. 

 
 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi 
eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci 
értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy 



hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül – terven felüli értékcsökkenés 
elszámolása után – ki kell vezetni. 
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett 
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek 
és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés 
keretében tesz eleget. 
 
A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív 
és passzív időbeli elhatárolási számlát alkalmaz. 
 
Jelentős összegű hibák értelmezése (háromhasábos beszámoló készítése): 
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott 
üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét 
növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti 
év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg a 10 millió 
forintot, akkor a 10 millió forint. 
 
A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. 
 
Az alapítvány 2020-ban könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
  



 
Tájékoztató rész 

 
 
 
Munkavállalók bér és létszámadatai: 
 

Megnevezés Átlagos statisztikai létszám Bérköltség (ezer Ft) Személyi jell. egyéb 
kiadás (ezer Ft.) 

Szellemi 0 fő 0 0 

 
 
 
Az alapítványnak peres ügye 2020-ban nem volt.  
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások 
Az alapítványnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tétel a tárgyévben nem fordultak 
elő. 
 
Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma 
Az alapítványnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő. 
 
Az alapítvány a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem 
vállalt garanciális kötelezettséget. 
 
Az alapítványnál 2020. év folyamán Felügyelő Bizottság nem működött. 
 
Az alapítvány a tárgyévben 30.000.000 Ft. támogatást kapott. 
 
Az alapítvány környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos 
eszközei és kiadásai nincsenek. 
 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 
 
 
Befektetett eszközök 
 
Az alapítványnál befektetett eszközök értéke 2020. december 31-én 0 Ft. 
 
 
Forgóeszközök 
 
Készletek alakulása: 
Készletek értéke mérleg fordulónapon 3.937 ezer Ft közvetített szolgáltatásból áll. 
 
 
Követelések alakulása: 
Követelések értéke mérleg fordulónapon 39.868 ezer Ft egyéb követelésből áll. 
 
 ezer Ft 

Megnevezés 2020. év 

Adóhatósági túlfizetés 38.986 

Szállítói túlfizetés 882 

Összesen: 39.868 

 
 
 
Pénzeszközök alakulása: 
 
Pénzeszközök állománya 5.872 ezer Ft, melyből 5.442 Ft a bankban, 430 ezer Ft pénztárban tartott 
pénzkészlet. 
 
 
Aktív időbeli elhatárolások 
 
Bevételek aktív időbeli elhatárolása 
Bevételek aktív időbeli elhatárolások értéke 0 Ft. 
 
 
 
Saját tőke változása 
 
Az alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakban a tárgyévi adózott eredmény által változott, év végén -
8.581 ezer Ft volt. 
 
 
 
Kötelezettségek 
 
Az alapítványnak hátrasorolt kötelezettsége nincs. 
Az alapítványnak hosszú lejáratú kötelezettsége 6.598 eFt volt. 



 
Rövid lejáratú kötelezettségeinek értéke 51.660 ezer Ft, mely szállítói és adóhatósági 
kötelezettségeket tartalmaz. 
 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
 
Költségek passzív időbeli elhatárolásai 
Költségek passzív időbeli elhatárolások értéke 0 Ft volt. 
 
 
 
 
 
 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
Bevételek alakulása: 
 
Alaptevékenységből származó bevétel értéke 13.862 eFt. 
 
Támogatásból származó egyéb bevétel értéke: 30.000 eFt. 
 
Anyagjellegű ráfordítások alakulása: 
 
 

Megnevezés 2020. év 

Anyagköltség 53 

Igénybe vett szolgáltatások 52.962 

Egyéb szolgáltatások 216 

Összesen: 53.231 

 
 
 
Személyi jellegű ráfordítások alakulása: 
 
Személyi jellegű ráfordítások értéke 629 eFt tisztelet díj volt, mely dr. Rihay-Kovács Zita felügyelő 
biztos bérköltsége. 
 
Értékcsökkenési leírás 2020. évben nem volt. 
 
Egyéb ráfordítások 2020. évben nem volt. 
 
Pénzügyi műveletek eredménye 2020 évben nem volt.  
 


