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2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2020.11.23 17:21:29

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Symphonia Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0 1 1 5 7 6

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete
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Tárgyév:
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2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 9
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:

Symphonia Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 1 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ördögorom
12

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

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

Ajtó:

0 1

0 1 1 5 7 6

/P k.0 6 1 0 5 6/ 2 0 1 1

1 8 2 8 8 4 4 9

2

4 3

dr. Kupper András

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 0
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Symphonia Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

52 222

45 576

49 222

42 576

3 000

3 000

57 713

76 005

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

5 040

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

57 713

70 965

6

520

109 941

122 101

15 588

29 063

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

12 692

15 537

2 796

13 426

16 954

10 727

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

16 954

10 727

Passzív időbeli elhatárolások

77 399

82 311

109 941

122 101

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Symphonia Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

25 934

24 027

25 934

24 027

396 389

488 720

396 389

488 720

396 389

487 614

396 389

487 614

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

1 499
1

1 499
1

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

422 324

512 747

422 324

512 747

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

422 324

512 747

422 324

512 747

45 539

49 305

45 539

49 305

9 463

19 161

9 463

19 161

28 110

25 328

28 110

25 328

336 413

405 527

336 413

405 527

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

3

3

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

419 528

499 321

419 528

499 321

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

419 528

499 321

419 528

499 321

2 796

13 426

2 796

13 426

2 796

13 426

2 796

13 426

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.11.23 17.28.33

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

PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Symphonia Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

350 976

ebből:
- normatív támogatás

320 672

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

416 521

350 976

416 521

320 672

3 000

1 798

3 000

1 798

42 358

52 709

42 358

52 709

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

108

108

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

50

1 499

50

1 499

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Symphonia Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 2

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Ördögorom

12

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 1 0 5 6

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 1 1

0 1 1 5 7 6

1 8 2 8 8 4 4 9

2

4 3

dr. Kupper András

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:
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Symphonia Alapítvány
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

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

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

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Symphonia Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

422 324

512 747

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

108

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás

320 672

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

101 652

512 639

H. Összes ráfordítás (kiadás)

419 528

499 321

9 463

19 161

419 528

499 321

2 796

13 426

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
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]
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Symphonia Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Symphonia Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló
SyA_2019_besz_szoveges_tanodas_kesz.pdf

Beszámoló – a Symphonia Alapítvány 2019-es tevékenysége
2019-ben a Symphonia Alapítvány a következő tevékenységeket folytatta:
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:
2015 szeptembere óta fenntartója vagyunk az általunk alapított, zenei profilú Symphonia Alapfokú Művészeti Iskolának (SAMI).
A SAMI a 2016/17-es tanévben 861, a 2017/18-as tanévben 1151, a 2018/2019-es tanévben 1509 6-18 éves korú gyereknek
nyújtott ingyenes zenetanulási lehetőséget. A mostani 21 telephelyen 1741 beiratkozott diákunk volt a 2019/20-as tanévben.
A gyerekek igen magas hányada (hivatalos iratok szerint kb. 80%, de facto szinte mindenki) hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű. Számunkra a zeneoktatás nem cél, hanem eszköz: hogy rávezessük a gyerekeket a keskeny helyes útra,
hogy szociálisan felzárkóztathassuk, hogy később integrálhassuk őket a társadalomba. A legszegényebb körülmények között
élő gyerekek javára évente többször ruhagyűjtést is rendezünk dolgozóink, támogatóink körében.
A SAMI-ban az EMMI engedélyével kísérleti tanterv szerint oktatunk. Módszerünkben az El Sistema alapvető elveit ötvözzük a
Kodály- és Suzuki-módszerek legjobb elgondolásaival. Az úgynevezett egyéni zeneórák nálunk kiscsoportos formában zajlanak
(4-5 fő), a hangsúlyosan jelen lévő zenekari órák pedig olyan közösségi oktatási formát jelentenek, ahol az egyén előtérbe
kerül.
Nekünk a zenekar a társadalom leképeződése: a tagok egymást kölcsönösen tiszteletben tartva, segítve munkálkodnak egy
közös cél elérésén, és közös megegyezéssel elfogadják a vezetőség (a zeneszerző, illetve az ő gondolatait tolmácsoló
karmester) irányítását. a zenekarban, ahogyan a társadalomban is, mindenkinek helye van, mindenkire szükség van a közös cél
eléréséhez.
A gyerekek rendszeresen koncerteket adnak (a legelsőt már minden év decemberében – az első évesek is!); rendszeresen
járunk velük regionális/országos versenyekre is.
2019-ben is folytattuk a 2016-ban megkezdett Symphonia Tanoda működtetését, melyet Szimfónia Programunk keretében
tartunk fenn, adományokból. Tanodánk a gyerekek tanulmányi felzárkózásában, a szabadidő hasznos eltöltésében ad
segítséget a leghátrányosabb helyzetben lévő diákjainknak. 2018 decemberében pályázatot készítettünk elő „A tanoda
szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására”, melyet 2019 januárjában nyújtottunk be. 2019-ben
támogatást nyertünk ebben a pályázatban, 2019. január 1-jétől ennek segítségével folytathattuk a tanoda működését.
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
Ennél a pontnál ugyancsak a Symphonia AMI tevékenységére utalhatunk; a 2016/17-es tanévben 13, a 2017/18-as tanévben
16, 2018/19-ben 19 2019/20-ban 21 feladat-ellátási helyen vagyunk jelen, azonban a működési területünk az alapítás óta
folyamatosan nő, egyre újabb településekre kapunk meghívást. Jellemzően valamely helyi iskolával állapodunk meg a termek
használatáról; kapcsolatunk harmonikus a befogadó intézményekkel.
A zeneoktatás nem cél számunkra, hanem eszköz: a mélyszegénységben élő gyerekeknek kínálunk kitörési pontot a
rendszeres elfoglaltság, a szabálykövetés elfogadtatásával. A legtehetségesebbek később akár hivatásuknak is választhatják a
zenét. Tanáraink java része egyben hangszerének művésze is; mind elkötelezettek céljaink mellett.
Az iskola fenntartására igénybe vesszük a nem állami intézményfenntartók által pályázható, egységköltség alapú támogatást.
Itt is megemlíthető a Symphonia Tanoda működtetése, amely az ismeretek bővítése mellett a gyerekek művészeti és szociális
kompetenciáit is fejleszti. A magánforrások mellett folyamatosan keresünk pályázati lehetőségeket is a fenntartáshoz.
Rendszeresen szervezünk óvodai bevonó zenei programokat – ezzel az óvodás korú gyerekeket készítjük fel zeneiskolai
tanulmányokra.
Céljaink elősegítése érdekében, illetve az iskolára fordítható források bővítésére gyakran pályázunk támogatásért.
Európai uniós forrásból még 2014-ben támogatást kaptunk eszközök (hangszerek) beszerzésére; e pályázat fenntartási
szakasza zajlik.
2018-ban uniós forrásból támogatást kaptunk három pályázaton. Mindhárom pályázattal a SAMI személyi és tárgyi feltételeit
kívántuk javítani (digitális eszközök beszerzése, tanárok továbbképzése, egészséges életmód népszerűsítése, táborszervezés).
A Közösségi Program keretében ezen felül 2018-ban és 2019-ben iskolai táborokat szerveztünk, ezeken közel a teljes tanulói
gárda részt vehet. A projektek 2019-ben is folytatódtak, illetve zárultak.
Hazai forrásaink közül fontos kiemelnünk, hogy Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
hangszervásárlási céllal támogatott bennünket, 2017. és 2018. után 2019-ben is.
Támogatást kaptunk SZJA 1% felajánlásból is, ezt hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló műsorok, bemutatók, velük
kapcsolatos képzések létrehozására fordítottuk.
Az NKA Hangfoglaló program Iskolai zenekarok támogatása kategóriában a SAMI Destination dobegyüttes (Miskolc)
támogatására nyertünk pénzt. A projekt 2019-ben zárult.
Az NKA Zenei Kollégiumtól Interaktív koncertek megrendezésére is nyertünk pénzt – a koncertek a SAMI feladat-ellátási helyein
zajlottak 2019-ben.
A tehetséggondozás kiemelt szerepet kap szakmai tevékenységünkben. Az esélyteremtésen túl nagyon fontosnak tartjuk a ránk
bízott tehetséges gyerekek felkarolását, az esélyteremtést arra, hogy ne sikkadjon el a tehetségük. Pályázati támogatásokból
eszközbeszerzést, komplex tehetséggondozó programot és táborokat valósítottunk meg 2019-ben.
A Nemzeti Tehetség Programban 2020-ra szólóan is pályáztunk: óvodai és általános iskolai tehetséggondozásra, illetve táborok
megvalósítására.

Népzeneoktatási tevékenységünkhöz szintén kaptunk pályázati támogatást; ez a program is 2019-ben zajlott (tábor és
eszközbeszerzés).
Kirándulást tettünk a digitalizált világba: Zene és Appok! programunk nyert támogatást; a rendezvény 2019 szeptemberében
Miskolcon zajlott.
Az IKEA támogatási pályázatán a közönségszavazásra felterjesztett szervezetek között szerepeltünk 2019-ben, és a 3. helyet
értük el.
Szintén hazai támogatásból hangszerek beszerzésére, dokumentációs/népszerűsítő film készítésére, valamint táborok
szervezésére kaptunk lehetőséget, ezzel 2018-ban el is számoltunk. Részben a támogatás segítségével 2018-ban elkészült az
„Egyről a kettőre” dokumentumfilm, a „Rézangyalok” folytatásaként.
A Nemzeti Filharmonikusokkal kialakított együttműködést 2019-ben is folytattuk: a zenekar „Úton a zene” című programjában
eddig kb. 700 diákunk ismerkedhetett meg közelebbről komolyzenei művekkel egy élvonalbeli magyar zenekar művészeinek
tolmácsolásában. A Nemzeti Filharmonikusok ezen túlmenően komoly erkölcsi és kapcsolati támogatást nyújt programunknak.
2019. elején a Symphonia AMI-hoz kapcsolódóan foglalkoztatóként beléptünk a Közfoglalkoztatási programba; ezt a további
években is folytatni kívánjuk.
2019-ben több úgynevezett Pro Bono támogatást is elnyertünk, amelyekben a kiíró szervezetek szervezési, kommunikációs,
stb. szakértelmükkel segítik ingyenesen szervezetünket. A felajánlók 2019-ben a Morgan Stanley és az E-On voltak.
Magánadományból egy Lada Nivát kaptunk, melyet a Miskolc környékén mélyszegénységben élő diákjaink látogatásához
használnak tanáraink. A Rotary Club Miskolci Angyalok szervezetétől egy jótékonysági koncert bevételét kaptuk meg a
gépjármű fenntartására, szintén adományként.
2019-ben az a megtiszteltetés ért, hogy a novemberben rendezett budapesti Diplomatic Fair-en (a Budapesti Diplomataházastársak egyesülete által szervezett diplomáciai vásár) az egyik kiválasztott támogatandó projekt lehettünk, és „gyerekeink”
(a Symphonia AMI diákjai) kb. 50 ország követségének képviselői előtt léphettek fel.
2019 decembere volt az év megkoronázása: iskolai zenekaraink a Parlamentben léphettek fel, 15 ország nagykövetei és
képviselői előtt. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Herczegh Anita asszony, Magyarország köztársasági elnökének felesége
is.

