A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-21 10:44:10. Érkeztetési szám: EB00514253

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Színház- és Filmművészetért Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 1 2 9 6 8

töredék év

2 0 2 0
0 8
1 8
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2 0 2 0
1 2
időszak vége
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2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 8
1 8
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Színház- és Filmművészetért Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 8 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Vas
2/C

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 1 2 9 6 8

/P k.6 0 4 0 8

1 9 2 5 3 9 7 6

/2 0 2 0

1

4 2

Vidnyánszky Attila

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Színház- és Filmművészetért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

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

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

345
0
345
0
4 152 603
0
140
0
4 152 463
0
4 152 948

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

1 137 807

I. Induló tőke/jegyzett tőke

600 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

0

III. Lekötött tartalék

0

IV. Értékelési tartalék

0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

537 807

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

E.

Céltartalékok

0

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

15 141
0
122
15 019
3 000 000
4 152 948
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Színház- és Filmművészetért Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

0

0

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

600 004

600 004

0

0

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

600 004

600 004

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

600 004

600 004

5. Anyagjellegű ráfordítások

15 593

15 593

6. Személyi jellegű ráfordítások

46 578

46 578

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

26 000

26 000

20

20

8. Egyéb ráfordítások

6

6

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

62 197

62 197

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

62 197

62 197

537 807

537 807

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

537 807

537 807

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

7. Értékcsökkenési leírás

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Színház- és Filmművészetért Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

3 600 000

3 600 000

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2021.05.21 11.01.23

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

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Színház- és Filmművészetért Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 8 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Vas

2/C

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 4 0 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 2 0

0 0 1 2 9 6 8

1 9 2 5 3 9 7 6

1

4 2

Vidnyánszky Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
kuratórium elnök
6.2 Tisztség

5 200
Előző év (1)

kuratóriumi tagok
A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgy év (2)
20 800
26 000
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(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

600 004

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)]

600 004

H. Összes ráfordítás (kiadás)

62 197

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

46 578

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

62 197

K. Adózott eredmény

537 807

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.05.21 11.01.23

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának
Vélemény
Elvégeztük a Színház- és Filmművészetért Alapítvány („a Szervezet”) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely
egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31.-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege
4 152 948 E Ft, az adózott eredmény 537 807 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Szervezet 2020. december 31.-n fennálló
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon
hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.
Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A
könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett
kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag
könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és
megfelelünk
az ugyanezen
szereplő további
etikai előírásoknak
is.
Meggyőződésünk,
hogy az normákban
általunk megszerzett
könyvvizsgálati
bizonyíték elegendő
és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Színház- és Filmművészetért Alapítvány 2020. évi közhasznúsági mellékletéből állnak.
A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért.
A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a
közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó
következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és
ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmond-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a
könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.
Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk
erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének
megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnek a vállalkozás folytatására való
képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért.
A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza,
illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból,
akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést
bocsássunk ki.
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A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.
A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust
tartunk fenn.
Továbbá:
Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak
a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.
A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk
meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Szervezet belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.
Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó
közzétételek ésszerűségét.
Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása,
valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy
feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szervezet vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell
hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem
megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Szervezet nem tudja a vállalkozást folytatni.
Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett
közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események
valós bemutatása.
Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a
könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
2021. május 5.

Dr. Matukovics Gábor
Magyar Szakértői Holding Kft.
1118 Budapest, Beregszász út 8. IV. em. 1.
ny.sz.: 002082

Dr. Matukovics Gábor
ny.sz.: 003287
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a Színház- és Filmművészetért Alapítvány
2020. évről készített egyszerűsített éves beszámolójához
(2020.08.24- 2020.12.31)

1.

Az alapítvány adatai
Megnevezés:

Színház- és Filmművészetért Alapítvány

Székhely:

HU 1088 Budapest, Vas utca 2/C

Nyilvántartási szám: 01-01-0012968
Adószám:

19253976-1-42

Statisztikai számjel: 19253976-6420-568-01
Bejegyzés dátuma:

2020. augusztus 24.

Főtevékenység:

6420 - Vagyonkezelés (Holding)

Beszámoló és kapcsolódó dokumentumok nyilvánossága: www.szfe.hu

2.

Alakulás célja:
Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a Színház- és Filmművészeti Egyetem (a
továbbiakban: Egyetem) alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési
céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és
hosszú távú megállapodás révén –, a fenntartott intézmény(ek) számára rendelkezésre álló források
folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által vagy egyéb
módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont
kezeli.
Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése
érdekében:
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet,
b) rászorultsági alapú támogatást biztosít,
c) tehetséggondozó programok működését támogatja.
Az Alapítvány általános céljai az előbbiek keretében:
a) a felsőoktatási és köznevelési tevékenység elősegítése;
b) a modern és nemzetközileg is versenyképes egyetemi képzések elősegítése;
c) az alapítványi célok eléréséhezszükséges oktatási, művészeti, képzési és ösztöndíj feltételek elősegítése;
d) világszínvonalú egyetemi és egyetemen kívüli képzés, kutatás és művészeti tevékenység elősegítése;
e) a magyar és közép-európaiművészeti, értelmiségi és társadalmi vezető réteg kiművelése, megtartása és
gazdasági megerősítése;
f) ösztöndíjak, működési és fejlesztési finanszírozási igények elbírálása, a finanszírozási szükségletek
biztosítása és elősegítése – különösen az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszú távú
megállapodás révén.
Az Alapítvány egyedi céljai:
a) az Egyetem, mint kedvezményezett alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételeinek
biztosítása, illetve intézményfejlesztési céljainak megvalósítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására
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irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén –, amely fenntartói jog – beleértve az Egyetem
jogutód intézményeinek fenntartói jogát is – tovább át nem ruházható;
b) az a) pontban meghatározott Egyetemen kívül más oktatási, kutatási, színház- és filmművészeti,
kulturális egyéb intézmény és kapcsolódó intézményeinek fenntartása (a továbbiakban: egyéb intézmény):
oktatási, művészeti intézmény fenntartói jogainak, vagy az oktatási, művészeti intézmény fenntartói jogát
gyakorló szervezet feletti tulajdonosi jogok, vagy döntő befolyás gyakorlása, mindezekhez kapcsolódóan a
finanszírozási, személyi és szervezeti működési feltételek meghatározása és elősegítése;
c) művészeti, kutatási és oktatási tevékenység elősegítése az Egyetemen és más intézményekben;
d) az Egyetemmel, az Alapítvány által fenntartott, irányított más szervezettel, intézménnyel hallgatói vagy
foglalkoztatotti jogviszonyban álló, továbbá ezen szervezetekbe tanulmányi, művészeti, kutatási céllal
érkező hallgatók és foglalkoztatottak tanulmányainak, alkotó munkájának és kutatásainak végzéséhez,
valamint ezen szervezetek hallgatói és foglalkoztatottjai külföldi tanulmányaihoz, alkotó munkájukhoz,
kutatásaihoz, szakmai gyakorlatához szükséges feltételek megteremtésének természetben vagy pénzbeli
juttatás formájában történő elősegítése;
e) együttműködés határon túli – magyar – egyetemekkel, azok fenntartóival;
f) közreműködés a térség gazdasági, társadalmi, értelmiségi és művészeti szereplőivel történő kapcsolatok
kiépítésében;
g) kapcsolattartás más európai, felsőoktatási intézményekkel és az azokat működtető fenntartókkal,
alapítványokkal. Az Alapítvány közérdekű célja: a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII.
törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott nevelési-oktatási, kutatási, felsőoktatási, egészségügyi, sport,
kulturális, szociális tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, valamint ilyen tevékenységet ellátó
intézmények fenntartása és működtetése az alapító okirat IV.1, IV.2.1., illetve IV.2.2.
pontjaiban foglalt kereteken belül.
3. Számviteli politika
Az alapítvány a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti nyilvántartásait, folyamatos és áttekinthető
formában, a hatályos magyar számviteli követelményeknek megfelelően.
A beszámoló, a Számviteli törvény - 2000. évi C. törvényben, valamint a 479/2016. (XII. 28.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint, a szervezetre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló került
elkészítésre.
A könyvek forintban történnek vezetésre a kettős könyvvitel szabályai szerint.
Az alapítvány tevékenységével szemben, a beszámoló elkészítésééig ellentmondó tényező nem merült fel,
tevékenységét a jövőben is folytatni tudja.
A mérleg fordulónapja: 2020. december 31. napja.
A mérlegkészítés időpontja: 2020. március 31.
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a) Általános szabályok
• Az eszközök és a kötelezettségek leltározással, egyeztetéssel kerülnek ellenőrzésre, és egyedileg
kerülnek értékelésre.
• A mérlegtételek értékelése során figyelemvételbe kerül venni minden olyan értékvesztést, amely a
mérleg fordulónapján (december 31.) meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig
ténylegesen bekövetkezett és az alapítvány számára ismertté vált.
• Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja december 31.
• A költségek elszámolása elsődlegesen költség nemenként történik.
• A könyvviteli zárlatok havonta történnek.
b) Eszközök elszámolásának szabályai, azok értékelése
• A befektetett eszközök és a forgóeszközök az értékcsökkenés, a terven felüli értékcsökkenés,
valamint az értékvesztés összegeivel csökkentett beszerzési, illetve előállítási költségeken kerülnek
értékelésre.
•

Az alapítvány nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel,
valamint veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokkal sem.

•

A környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben céltartalék nem került
képzésre, az alapítvány működésére nem releváns.

• A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása, a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel
csökkentett bekerülési értékből történik meghatározásra.
•

A tárgyi eszközök mérlegben szereplő értéke, a tárgyi eszközök könyvekben kimutatott bruttó
értékének és az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésének különbségeként történik
meghatározásra.

• A külföldi pénzértékre szóló követelés, devizaszámlán lévő deviza a mérlegben a Magyar Nemzeti
Bank által közzétett, a szerződés szerinti teljesítés napján érvényes hivatalos árfolyamon átszámított
Ft értéken történik kimutatásra.
• Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült, de a
következő időszakot terhelő kiadások, valamint a tárgyévet érintő bevételek, melyek a mérleg
fordulónapja után esedékesek.

c)

Források elszámolásának szabályai, azok értékelése
• A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.
• A devizában fennálló kötelezettségek értékét a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
• Passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra azok a költségek, melyek a tárgyévre
vonatkoznak, de a mérleggel lezárt évet követően jelentenek pénzkiadást, továbbá azok az elszámolt
bevételek, melyek a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezik.

d) Lényegesség, jelentős összegű hiba meghatározása
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• A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan
információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a
felhasználó döntéseit.
• Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során – ugyanazon
évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének
együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2
százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1
millió forintot.
e) Értékcsökkenés
• Az értékcsökkenési leírás elszámolása havonta, naptári napokra történik.
• A tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenését lineáris módon kerül elszámolásra. A
lineáris kulcsok mértékét az adott eszköz hasznos élettartama alapján történik meghatározásra.
• A 200.000 Ft egyedi beszerzés érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor teljes egészében
elszámoljuk értékcsökkenésként.
Vagyoni értékű jogok
Vagyonkezelési szerződés szerinti vagyoni
értékű jog
Szellemi termékek, egyéb immateriális
javak
Telek, telkesítés
Épületek
Belsőépítészet
Külső víz és csatornahálózat
Parkoló, kert, környezetépítés
Gázellátás
Kerítés
Elektromos hálózat
Üzemkörön kívüli ing., épületek, zöldterület
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
Műszaki gépek, berendezések
Üzemi gépek, berendezések
Járművek
Számítástechnikai berendezések
Ügyvitel-technikai berendezések
Egyéb gépek, berendezések
Vagyonkez.szer.átvett eszközök
Kisértékű tárgyi eszközök

20%

5 év

2%

50 év

33%-17%

3-6 év

0%
2%-0%
10%
3%
5%
6%
7%
8%
5%
3%-2%
33%-20%14,5%-10%-8%
20%-14,5%
20%-14,5%
33%-14,5%
33%-14,5%
33%-20%14,5%-10%
2%-0%
100%

0 év
50-0 év
10 év
33 év
20 év
17 év
15 év
12,5 év
20 év
33-50 év
3-5-7-10-12,5 év
5-7 év
5-7 év
3-7 év
3-7 év
3-5-7-10 év
50-0 év
azonnali
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4. Mérleg ,,A” változat (adatok ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK
345 ezer Ft

A. Befektetett eszközök
melyből a tárgyi eszközök értéke 345 ezer Ft
Bruttó érték (ezer Ft-ban) Nyitó érték Növekedés

Csökkenés

Záró érték

Immateriális javak

0

00

0

0

0

Tárgyi eszközök

0

0

365

0

345

Befektetett pü.-i eszközök

0

0

0

0

Értékcsökkenés (ezer Ft-ban)

Terv szerinti értékcsökkenés

Immateriális javak

0

Tárgyi eszközök

20

Befektetett pü.-i eszközök

0

B. Forgóeszközök

4.152.603 ezer Ft

Az alapítvány mérlegében készletek nem szerepelnek.
Az év végi követelés összegéből (140 ezer Ft)
f) Vevők
g) Adott előleg
h) Egyéb követelések

0 ezer Ft
140 ezer Ft
0 ezer Ft

Az év végi követelések összege, teljes egészében szolgáltatásra adott 140 ezer Ft előlegből áll.
A pénzeszközök állománya 4.152.463 ezer Ft volt az év végén, mely kizárólag a bankszámla év végi
visszaigazolt záró egyenlegének összege. A házi pénztárban készpénz nem került befizetésre.
C. Aktív időbeli elhatárolások

0 ezer Ft

Aktív időbeli elhatárolások nem kerültek a mérlegben kimutatásra.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4.152.948 ezer Ft
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FORRÁSOK
D. Saját tőke

1.137.807 ezer Ft

A saját tőke 600.000 ezer Ft összegű jegyzett tőkéből (tőkeminimum), és 537.807 ezer Ft tárgyévi
eredményből tevődik össze.
adatok ezer Ft-ban
Saját tőke alakulása

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Záró érték

érték
Induló tőke / Jegyzett tőke

0

600.000

0

600.000

Tőkeváltozás / Eredmény

0

0

0

0

Lekötött tartalék

0

0

0

0

Értékelési tartalék

0

0

0

0

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

0

537.807

0

537.807

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

0

0

Összesen

0

1.137.807

0

1.137.807

E. Céltartalékok

0 ezer Ft

Céltartalék a 2020-as évben nem került képzésre.
F. Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek

15.141 ezer Ft

122 ezer Ft

A hosszú lejáratú kötelezettségek teljes egészében a vásárolt tárgyi eszköz egy éven túli fizetési részleteit
jelentik.
Rövid lejáratú kötelezettségek

15.019 ezer Ft

A rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbi tételekből tevődik össze:
•

Szállítók

•

Rövid lejáratú kölcsön

•

Keresetelszámolási számla

6.857 ezer Ft

•

Adók és járulékok

4.723 ezer Ft

•

Egyéb kötelezettség

3.248 ezer Ft
0 ezer Ft

191 ezer Ft

A kötelezettségek között, a beszámolóban nem szerepelnek 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek.
G. Passzív időbeli elhatárolások

3.000.000 ezer Ft
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Prof. Dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár úr által hozott
támogatói döntés szerint, a Színház- és Filmművészeti Egyetem által folytatott színház- és filmművészeti
képzés XXI. századi követelményeknek történő megfelelése érdekében való fejlesztésre kapott támogatás.
Az összeg a 1674/2020. (X. 20.) Korm. határozat alapján, a Színház- és Filmművészeti Egyetem
feladatainak ellátása érdekében került folyósításra.
FORRÁSOK ÖSSZESEN

4.152.948 ezer Ft

5. Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)

I. Értékesítés nettó árbevétele

0 ezer Ft

A 2020-as évben az alapítványnak nem származott értékesítésből árbevétele.
II. Aktivált saját teljesítmények

0 ezer Ft

Az aktivált saját teljesítmények elszámolására nem került sor.
III. Egyéb bevételek

600.004 ezer Ft

Az egyéb bevételek részei a kapott vagyoni juttatások (alapítótól kapott befizetések) és a kerekítési
különbözetek.
1.

tagdíj: 0 ezer Ft

2.

alapítótól kapott befizetés: 600.000 ezer Ft

Innovációs és Technológia Minisztérium részéről a 1380/2020. (VII. 10.) Korm. határozat alapján:
•

Vagyoni juttatás: 200.000 ezer Ft, 2020.09.28-ai, 1/2020. sz. határozat alapján

•

Vagyoni juttatás: 400.000 ezer Ft, 2020.12.28-ai, 2/2020. sz. határozat alapján

3.

támogatások: 0 ezer Ft

IV. Pénzügyi műveletek bevételek

0 ezer Ft

A. Összes bevétel

600.004 ezer Ft

V. Anyagjellegű ráfordítások

15.593 ezer Ft

Ebből:
•

Anyagköltség

•

Közvetített szolgáltatások

0 ezer Ft

•

Eladott áruk beszerzési értéke

0 ezer Ft

•

Igénybe vett szolgáltatások

26 ezer Ft

15.453 ezer Ft
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•

Egyéb szolgáltatások

114 ezer Ft

Az anyagköltségek az alábbi költségekből tevődnek össze:

VI. Személyi jellegű ráfordítások

46.578 ezer Ft

A vezető tisztségviselők juttatásai: 26.000 ezer Ft volt 2020-ban.
•

Kuratóriumi elnök: 5.200 ezer Ft

•

Kuratóriumi tagok összesen: 20.800 ezer Ft

Bérköltség

40.520 ezer Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések

255 ezer Ft

Bérjárulékok

5.803 ezer Ft

Az alapítvány átlagos létszáma 1 fő, a tagok és tisztségviselők juttatás ellenében végzik feladataikat.
VII. Értékcsökkenési leírás

20 ezer Ft

A 200.000 Ft alatti tárgyi eszközök azonnal kerülnek leírásra.

VIII. Egyéb ráfordítások

6 ezer Ft

Egyéb ráfordításokként, kerekítési különbözetek és pótlékok
összege került meghatározásra.
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Összes ráfordítás

C. Adózás előtti eredmény
X. Adófizetési kötelezettség

0 ezer Ft

62.197 ezer Ft

537.807 ezer Ft

0 ezer Ft
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D. Tárgyévi eredmény

537.807 ezer Ft

Az alapítvány a 2020. évi eredménye 537.807 ezer Ft, mérleg főösszege 4.152.948 ezer Ft.
6. Folyamatban lévő peres eljárások
1. peres eljárás:
Ügyszám: 105.K.706.841/2020
Felperes: Csernai Mihály I.r., Kabdebon Dominik II.r., Podlovics Laura III. r., Színház- és
Filmművészeti Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata IV. r. felperesek
Alperes: Színház- és Filmművészetért Alapítvány
A kereset tárgyában érdemi döntés még nem született.
2. peres eljárás:
Ügyszám: 105.K.707.581/2020
Felperes: Színház- és Filmművészeti Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata
Alperes: Színház- és Filmművészetért Alapítvány
A kereset tárgyában érdemi döntés még nem született.
3. peres eljárás:
Ügyszám: 105.K.708.006/2020
Felperes: Színház- és Filmművészeti Egyetem általános rektorhelyettese (Upor László)
Alperes: Színház- és Filmművészetért Alapítvány
A kereset tárgyában érdemi döntés még nem született.
7. Egyéb információk
Ügyvezető szervek listája:
Név
Szapáry György Béla

Munkakör
Felügyelő bizottsági tag

Képviseleti joggyakorlás módja

Nemcsák Károly

Felügyelő bizottsági tag

Rátóti Zoltán István

Kuratóriumi tag

Együttes

Világi Oszkár

Kuratóriumi tag

Együttes

Vidnyánszky Attila

Kuratóriumi elnök

Önálló

Lajos Tamás László

Kuratóriumi tag

Együttes

Martonyi Zoltán

Vagyonellenőr

Windisch László

Felügyelő bizottsági tag

Bacsa György

Kuratóriumi tag

Együttes
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A könyvvizsgáló adatai:
Név: Dr. Matukovics Gábor
Kamarai nyilvántartási száma: 002082
Cégnév: Magyar Szakértői Holding Kft.
Adószám: 12231281-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09567409
Székhely: 1118 Budapest, Beregszász út 8. IV. em. 1.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Matukovics Gábor
Kamarai nyilvántartási száma: 003287

A könyvelő adatai:
Név: Csonka Szibilla
Regisztrációs száma: 200962
Cégnév: RS account Kft.
Adószám: 26518497-2-43
Ügyvezető: Kovács Regina Virág
Cégjegyzékszám: 01-09-329871
Székhely: 1213 Budapest, Zsilvölgyi út 17.1

Vészhelyzet miatti intézkedések:
Megerősítjük, hogy felmértük és értékeltük a 2019-es évtől bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet
hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, az
Alapítvány pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére.

Felmérésünk és

értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős
vagy számottevően negatív hatással az Alapítvány (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra
vonatkozó) működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné az Alapítvány
folytatásának képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak
tekintetében.
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8. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A mutató megnevezése

Számítása

2020.

Kötelezettség
Eladósodottság mutató

Saját tőke

1,33%

Saját tőke
Saját tőke növekedésének aránya

Jegyzett tőke

189,63%

Saját tőke
Saját tőke és befektetett eszközök a.

Befektetett eszközök

173.913,04%

Forgóeszközök
Likviditási mutató

Kötelezettségek

27.426,2

Követelések
Köv. és rövid lej. köt. aránya

9.

Rövid lejáratú kötelezettségek

0,93%

Tárgyi eszköz tükör
adatok Ft-ban
IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK
VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA
(2020.)
Bekerülési érték (bruttó érték)
Befektetett eszköz
megnevezése

Nyitó Növekedés Csökkenés

Átsorolásból
Növekedés Csökkenés

Záró

I.

Immateriális javak

0

0

0

0

0

0

1.

Alapítás-átszerv. akt. ért.

0

0

0

0

0

0

2.

Kísérleti fejleszt. akt. ért.

0

0

0

0

0

0

3.

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

4.

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

0

5.

Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

6.

Immater. javak értékhelyesb.

0

0

0

0

0

0

0

365 190

0

0

0 365 190

0

0

0

0

0
0

II. Tárgyi eszköz
1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

2.

Műszaki ber. gépek, járm.

0

0

0

0

0

3.

Egyéb berend. felsz. járm.

0

365 190

0

0

0 365 190

4.

Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

5.

Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

6.

Tárgyi eszközök értékhelyesb.

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

365 190

0

0

0 365 190
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IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT
ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA
(2020.)
Halmozott értékcsökkenés
Befektetett eszköz
megnevezése

Nyitó Növekedés Csökkenés

Átsorolásból
Növekedés Csökkenés

Záró

I.

Immateriális javak

0

0

0

0

0

0

1.

Alapítás-átszerv. akt. ért.

0

0

0

0

0

0

2.

Kísérleti fejleszt. akt. ért.

0

0

0

0

0

0

3.

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

4.

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

0

5.

Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

0

20 140

0

0

0

20 140

II. Tárgyi eszköz
1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

2.

Műszaki ber. gépek, járm.

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb berend. felsz. járm.

0

20 140

0

0

0

20 140

4.

Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

5.

Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

20 140

0

0

0

20 140

Terv szerinti értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás
Befektetett eszköz
megnevezése

Lineáris
2019.

Degresszív

Kisértékű

2019.

2020.

2019.

I.

Immateriális javak

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Alapítás-átszerv. akt. ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Kísérleti fejleszt. akt. ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Tárgyi eszköz

2020.

Egyéb
2020.

2019.

2020.

0

20 140

0

0

0

0

0

0

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Műszaki ber. gépek, járm.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb berend. felsz. járm.

0

20 140

0

0

0

0

0

0

4.

Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

20 140

0

0

0

0

0

0
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Befektetett eszköz
megnevezése

Terv szerinti érték- Terven felüli Értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés összesen értékcsökkenés
összesen
csökkenés visszaírása
2019.

2020.

2019.

I.

Immateriális javak

2019.
0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Alapítás-átszerv. akt. ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Kísérleti fejleszt. akt. ért.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Üzleti vagy cégérték

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 140

0

0

0

20 140

0

0

II. Tárgyi eszköz

2020.

2020.

2019.

2020.

1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Műszaki ber. gépek, járm.

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Egyéb berend. felsz. járm.

0

20 140

0

0

0

20 140

0

0

4.

Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

20 140

0

0

0

20 140

0

0

Budapest, 2021. május 5.

Vidnyánszky Attila
kuratóriumi elnök
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A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Színház- és Filmművészetért Alapítvány

székhely:

1088 Budapest, Vas utca 2/C.

bejegyző határozat száma:

9.Pk.60.408/2020/4.

nyilvántartási szám:

01-01-0012968

képviselő neve:

Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Színház- és Filmművészetért Alapítvány 2020. augusztus 24. napján kezdte meg működését, mint közérdekű
vagyonkezelő alapítvány. Kiemelt feladata a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) alapítói, fenntartói jogainak
gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem
finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén –, a fenntartott intézmény(ek) számára
rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által
vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont
kezeli.
Az Alapítvány a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és
Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény 3. § (1) bekezdés, valamint 6.
§ (2) bekezdése alapján 2020. szeptember 1. napjától gyakorolja a Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartói jogát.
Az Alapítvány megindította szervezetrendszerének felállítását, valamint a belső működési rendjének és szabályzatainak
kidolgozását.
A Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról szóló 1674/2020. (X. 20.) Korm.
határozat alapján az Alapítvány hárommilliárd forint többletforrást biztosít a Színház- és Filmművészeti Egyetem által
folytatott színház- és filmművészeti képzés XXI. századi követelményeknek történő megfelelése érdekében való
fejlesztésére, amelynek adminisztratív átadására tárgyévet követő évben került sor.
Az Alapítvány a támogatást két részletben folyósította, amelyből a Színház- és Filmművészeti Egyetem infrastrukturális
és humánerőforrás fejlesztést hajt végre.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, fenntartói
jogainak
gyakorlása,
működési
feltételei,
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és
Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi
LXXII. törvény értelmében a Kormány az állam nevében
2020. évben létrehozta a Színház- és Filmművészetért
Alapítványt közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában.
2020. évi LXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az
Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a
Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, fenntartói
jogainak
gyakorlása,
működési
feltételei,
intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása,
amelynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az
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alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók
által nyújtott vagyont kezeli.
Az Alapítvány közérdekű célja a vagyonkezelő
alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 4. § (1)
bekezdésében meghatározott oktatás-nevelési, kutatási,
felsőoktatási, egészségügyi, sport, kulturális, szociális
tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, valamint
ilyen tevékenységet ellátó intézmények fenntartása és
működtetése az Alapítvány Alapító Okiratának IV.1, IV.2.1.,
illetve IV.2.2. pontjaiban foglalt kereteken belül.
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Hallgatók, oktatók, kutatók, tanárok (az Alapítvány
kedvezményezettjeinek köre nyitott)

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

463 fő (2020-ban ennyi volt a Színház- és Filmművészeti
Egyetem hallgatói létszáma)

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról szóló 1674/2020. (X. 20.) Korm.
határozat alapján az Alapítvány hárommilliárd forint többletforrást biztosít a Színház- és Filmművészeti Egyetem által
folytatott színház- és filmművészeti képzés XXI. századi követelményeknek történő megfelelése érdekében való
fejlesztésére, amelynek adminisztratív átadására tárgyévet követő évben került sor.
Az Alapítvány a támogatást két részletben folyósította, amelyből a Színház- és Filmművészeti Egyetem infrastrukturális
és humánerőforrás fejlesztést hajt végre.
4. *
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év*

Tárgyév*

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
kuratóriumi elnök

-

5 200

kuratóriumi tagok

-

20 800

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

26 000

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

600 004

ebből:
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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)]

600 004

H. Összes ráfordítás (kiadás)

62 197

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

46 578

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

62 197

K. Adózott eredmény

537 807

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
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]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

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

Igen

Nem

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]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

* Adatok ezer forintban.
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