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1. Közhasznúsági jelentés a 2011-es évről
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Kreatív Bázis Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 8 216 ezer
Ft, a saját tőke 4855 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és
a közhasznú szervezet eredmény kimutatásából.
2.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A vagyon tárgyévi felhasználása
Megnevezés
Nyitóegyenleg
Tárgyévi közhasznú eredmény
Záróegyenleg

Saját tőke
500
4 355
4 855

Induló tőke

Mérleg szerinti
eredmény

500
4 355
4 355

500

3. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az Alapítvány 4 690 ezer Ft központi költségvetési támogatást kapott, és azt teljes
egészében fel is használta. A kapott költségvetési támogatás teljes összegének jogcíme az alábbi:
Előadóművészeti szervezetek jegybevételének 80%-ig adható társasági adókedvezmény
igénybevételére jogosító, adórendszeren belül támogatás
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Alapítvány a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjat nem adott.
5.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET ERŐFORRÁSAI ÉS TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA

2011. évi CLXXV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról 32.§ (4) a) pontja alapján megfelelő erőforrással
rendelkezik, mivel átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Forintot. A tv. 32.§ (5) b) alapján
megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, mert a közhasznú tevékenység ráfordításai
elérik a tárgyévi ráfordítások felét.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Az Alapítvány tisztségviselői munkabért, vagy egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatást nem
kaptak.
2012. május 29.

Tibay Boglárka
kuratóriumi elnök

Záradék:
Jelen közhasznúsági jelentést a Kreatív Bázis Alapítvány Kuratóriuma 2012. május 29-i ülésén
elfogadta.
Az éves pénzügyi és tartami beszámolót tartalmazó közhasznúsági jelentést, annak részleteit és
könyvelési, bizonylati alátámasztását, az érvényes jogszabályok alapján a Kreatív Bázis Alapítvány
Felügyelő Bizottsága 2012. május 29-i ülésén felülvizsgálta és elfogadta, mivel megfelelő
bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves jelentés a vonatkozó jogszabályok és a számviteli elvek
szerint készült el, a vagyoni és pénzügyi helyzetről valós képet ad, és a pénzügyi beszámoló a tartalmi
beszámoló adataival összhangban van.

Dr. Baranovszky György
A felügyelő bizottság elnöke
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2. TARTALMI BESZÁMOLÓ
Az Alapítvány 2011. évi közhasznú tevékenységéről

A Kreatív Bázis Alapítvány a Fővárosi Bíróság által 2011. március 1-én 11328 sorszám alatt
nyilvántartásba vett és azóta működő nonprofit szervezet, melyet a Fővárosi Bíróság

Pk.60075/2011/2 sz. végzésével 2011. március 1-én közhasznúsági fokozatba sorolt.
Az Alapítvány működési tevékenysége, tartós közérdekű célja: Az improvizációs színház, mint műfaj
és forma szélesebb körű elterjesztésének támogatása Magyarországon, annak érdekében, hogy
személyiségfejlesztő hatása minél többeknek elérhető legyen, illetve a Momentán Társulat
működésének támogatása.
E cél érdekében közhasznúsági tevékenysége révén az Alapítvány 2011-ben támogatta:
- A Momentán, a jelenleg egyetlen, fő profilként professzionális improvizációs színházat művelő
társulat meglévő produkcióinak műsoron tartását, illetve új improvizációs előadások létrehozását.
A nézői kreativitásra és interakcióra épülő improvizációs színháznak – ennek a külföldön már
évtizedek óta népszerű műfajnak – fő céljai közt van a lazítás, a felszabadítás, a feloldás; ezekre
különösen nagy szüksége van a magyar társadalomnak. Az előadásokban a humor, a könnyedség és
az empátia lehet a válasz vagy megoldás egy-egy problémára. 2011-ben az Alapítvány segítségével a
Momentán továbbjátszotta klasszikus előadását, a RögvEstet, a filmes műfajokkal kísérletező
HáziMozit, az Ütközetet, és a gyerekeknek szóló Minit. Új előadásként létrehozta a Fröccsöt, amely az
emberi kapcsolatokat és játszmákat elemzi és dolgozza fel egyszerre színházi és pszichológiai
megközelítéssel, pszichológus szakértő bevonásával. Identitás, család, párkapcsolat, magány,
gyerekvállalás köré szerveződtek az estek. A nézői érdeklődés és nyitottság is azt mutatja, hogy a
hazai színházi életben hiánypótló előadás született. A kísérletezés és a közvetlenség szellemében
született az ImpróJam, amely új, még ki nem forrott, friss formák és játékok nézők előtti bemutatását
és továbbfejlesztését teszi lehetővé. Szintén 2011-ben nyerte el végső formáját a Momentán Plusz,
amelyben a társulat egy adott téma köré szervezve olvas fel irodalmi szövegeket és improvizál.
- Az iskolákkal, oktatási intézményekkel, szakmai szervezetekkel való együttműködést a
kreativitásfejlesztő improvizációs előadások gyerekközönséghez való eljuttatása érdekében.
Az Alapítvány közreműködésével gyerekeknek szóló improvizációs előadásokat játszott a Momentán
iskolákban, gimnáziumokban, illetve emellett a társulat állandó játszóhelyén is rendszeres látogatók
voltak különböző diákcsoportok. Együttműködés valósult meg a budapesti Árpád Gimnázium
diákönkormányzatával is, amelynek keretében készségfejlesztő és kommunikációs workshopokon
vehettek részt a hallgatói önkormányzat tagjai.
- A színházi improvizáció műfajának terjesztése és népszerűsítése érdekében egyhetes
improvizációs fesztivál létrehozását.
Az Impró7 keretében a budapesti közönség megismerhette a hazai színházi improvizáció összes
jelentősebb képviselőjét. Az improvizáció különböző válfajait bemutató fesztivál komoly lépést
jelentett annak érdekében, hogy a színházi improvizáció magyarországi képviselőinek otthona és
fóruma szülessen, és hogy minél szélesebb nézőközönséghez eljutassa ezt az egyelőre korántsem kellő
mértékben elismert és kiaknázott műfajt, továbbá lehetőséget teremtett vidéki társulatok budapesti
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szereplésére. Az Impró7 szintén nagymértékben járul hozzá a műfaj magyarországi bázisának szánt
IMPRÓ – kreatív töltőállomás impróközpont köztudatba való beépítéséhez.
- Drámapedagógiai és imprószínházi technikákra épülő kreatív és személyiségfejlesztő
foglalkozások tartását, improvizációs előadások és képzések tehetséges és hátrányos helyzetű
gyerekekhez való eljuttatását.
Az Alapítvány közreműködésével ingyenes és kedvezményes improvizációs előadásokat,
workshopokat és foglalkozásokat tartott a Momentán többek között a veszélyeztetett fiatalokat
felkaroló Jövőbarát Alapítványnál, a tehetséges roma fiatalokat támogató Romaster program keretein
belül, a solymári diák drámafesztivál résztvevőinek, illetve a mátrafüredi tehetséggondozó
matematikatábor diákjainak. Képzést tartottak a társulat tagjai az ELTE Karrier Központjával
együttműködve hátrányos helyzetű fiatalok részére, álláskeresés, állásinterjún való szereplés
témakörben. Az Alapítvány az Impró7 keretein belül workshopokat és középiskolás imprómeccseket
szervezett és bonyolított le a fiatalok aktiválása és kreativitásának fejlesztése érdekében.
- az Alapítvány által szakmai alapon kiválasztott improvizációs színházi társulat szakmai
fejlődését biztosító rendszeres tréningeket, workshopokat, képzéseket.
Az alapítvány közreműködésével 2011-ben is heti rendszerességgel fejlesztő tréningek,
továbbképzések, műhelymunkák kísérték a Momentán működését. A társulat szakmai és művészi
fejlődését kétnapos alkalmi workshop és egy egyhetes nyári képzés is elősegítette. A társulat 2011
májusában a győri Import Impró színházzal közös improvizációs workshopon is részt vett.
- a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel való együttműködést, az improvizációs technikák
közkinccsé tételét a színházi és filmes szakma számára.
2011-ben az Alapítvány által támogatott Momentán az Egyetemmel együttműködve improvizációs
workshopok keretein belül részt vett a jelenlegi forgatókönyvírók illetve az egyetemre felvételiző
forgatókönyvíró-hallgatók képzésében.
- a kortárs magyar irodalom népszerűsítését, megismertetését és megszerettetését minél szélesebb
rétegekkel.
Az Alapítvány közreműködésével a Momentán szervezésében 2011-ben is folytatódott a tíz éve
működő kulturmisszió, a Kex és Tea kortárs irodalmi estek sorozata, többek között Spiró György,
Kovács András Ferenc, Bereményi Géza, Dragomán György, Kurt Vonnegut műveivel.

Az alapítvány 2012-ben is folytatni és bővíteni kívánja fenti közhasznú tevékenységeit, hogy az
improvizáció és pozitív hozadékai minél szélesebb körbe eljussanak.

Budapest, 2012. május 29.

Tibay Boglárka
kuratóriumi elnök
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3. Mérleg
Fordulónap 2011.december 31.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

B.

C.

250

I.

Immateriális javak

250

II.

Tárgyi eszközök

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

Forgóeszközök
I.

Készletek

II.

Követelések

III.

Értékpapírok

IV.

Pénzeszközök

7 966
2 257
5 709

Aktív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Saját tőke
I.

Induló tőke/Jegyzett tőke

II.

Tőkeváltozás/Eredmény

III.

Lekötött tartalék

IV.

Értékelési tartalék

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

G.

Tárgyév

Befektetett eszközök

Eszközök összesen

D.

Előző év

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

8 216

2011
4 855
500

4 355

2 693

2 693
668
8 216

Kreatív Bázis Alapítvány
Székhelye: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1.
Nyilvántartási száma: 11328
Nyilvántartásba vétel bírósági határozat száma, kelte: Pk.60075/2011/2, 2011.03.01.
Adószáma: 18205712-2-41
Közhasznúsági fokozata: közhasznú

4. Eredménykimutatás
2011.március 1-2011.december 31.

Előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

Tárgyév

6 682

2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek

4 690

ebből:
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások

4 690

4. Pénzügyi műveletek bevételei

1

5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1±2+3+4+5)

11 373

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

11 373

6. Anyagjellegű ráfordítások

7 005

7. Személyi jellegű ráfordítások

5

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

0

8. Értékcsökkenési leírás

0

9. Egyéb ráfordítások

8

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

7 018

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)

4 355

12. Adófizetési kötelezettség

0

D. Adózott eredmény (C-12)

4 355

13. Jóváhagyott osztalék

0

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó meghatározott
részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

4 355
Előző év

Tárgyév

4 690
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5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A Kreatív Bázis Alapítvány
2011.évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános kiegészítések
1. A vállalkozás bemutatása
Az alapítványt 2011.március 1-én jegyezte be a bíróság.
Fő tevékenysége az improvizációs színház, mint műfaj, ezen belül a Momentán Társulat működésének
támogatása.

2.

A számviteli politika fő vonásai

A szervezet a számviteli politikáját a 2000.évi C. tv. (Számviteli törvény) alapján állította össze. Az
alapelveket betartja, azoktól eltérést nem enged meg könyvei vezetése során.
A befektetett eszközöknél lineáris leírást alkalmaz, értékhelyesbítést nem végez.
Készleteit FIFO (first in first out) rendszer szerint értékeli, folyamatosan mennyiségi és értékbeni
nyilvántartást nem vezet. Követeléseit és forrásait bekerülési értéken értékeli, az 59/A-59/F §-ok szerinti
valós értékelés elveit nem alkalmazza.

3. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése
A vállalkozás a számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően az alábbi mutatókat adja közre
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatására:
Megnevezés
1) Saját tőke aránya( Saját tőke / Idegen tőke ) X 100
2) Tőkefeszültségi mutató( Idegen tőke / Saját tőke ) X 100
3) Eladósodottsági mutató ( Kötelezettségek / Saját tőke ) X 100

Bázis
(2010)

Tárgyév
(2011)

Változás %

144,45%
6 922,76%
55,47%

4) Tőkeerősség ( Saját tőke / Mérlegfőösszeg ) X 100

59,09%

5) Likviditási mutató ( Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek ) X 100

295,80%

6) Likviditási gyorsráta ( Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek ) X 100

295,80%

7) Adósságszolgálati fedezet mutatója (M.szer. eredmény+ Értékcsökk. leírás /Hosszú
lejáratú köt. esedékes törlesztőrészlete )
8) Tőkearányos jövedelmezőség = ( Adózott eredmény / Saját tőke ) X 100

89,70%

9) Árbevételarányos jövedelmezőség = ( Adózott eredmény / Nettó árbevétel ) X 100

65,18%

10) Eszközarányos jövedelmezőség (Adózott eredmény/Eszközök összesen ) X 100

53,01%

11) Tőkearányos osztalék = ( Fizetendő osztalék / Jegyzett tőke ) X 100

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések
A szervezet mérlegéhez általános kiegészítéseket nem fűz.

2. Eszközök
2.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának
alakulása mérlegtételenként
A szervezet befektetett eszközökkel nem rendelkezik.

2.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként
A szervezet értékcsökkenést nem számolt el.

Kreatív Bázis Alapítvány
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2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti bontásban
(nyitó érték, tárgyévi növekedés, tárgyévi csökkenés, záró érték)
A szervezet a tárgyévben értékvesztést nem mutatott ki.

2.4. Az aktív időbeli elhatárolások részletezése(e Ft)
A mérlegben ilyen tételek nem szerepelnek.

3. Források
3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása
A szervezet lekötött tartalékot a tárgyévben nem mutatott ki.

3.2. A céltartalék-képzés és felhasználás részletezése
A szervezet az előző évben és a tárgyévben sem képzett céltartalékot.

3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként
A vállalkozás hátrasorolt kötelezettségeket nem tart nyilván.

3.4. Azon kötelezettségeknek bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év
A vállalkozásnak fordulónapon nem volt öt évet meghaladó futamidejű kötelezettsége.

3.5. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése
Bevételek passzív időbeli elhatárolása

668 e Ft

A tárgyévben értékesített következő évi előre megváltott belépőjegyek értéke

668 e Ft

3.6. A mérlegben meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségeknek
A szervezet mérlegében meg nem jelenő jelentős pénzügyi kötelezettségeket nem mutatott ki.

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
1.

Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása
Az adatok összehasonlíthatósága biztosított.

2. Az export értékesítés/import beszerzés adatai földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban
-

A szervezet tárgyévben exportértékesítésből árbevételt nem mutatott ki.
A szervezet import beszerzést nem bonyolított a tárgyévben.

3. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése
Az eredménykimutatásban rendkívüli ráfordítás nem került kimutatásra.

4. A halasztott ráfordítások és bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása
A szervezet tárgyévi mérlegében halasztott ráfordításokat és halasztott bevételeket nem mutatott ki.

IV. Tájékoztató kiegészítések
1.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása
A szervezet tárgyévben foglalkoztatást nem folytatott.

2.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai
Ellenőrzés, önellenőrzés jelentős összegű hibát nem tárt fel.

3. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok
3.1
Folyósított előlegek és kölcsönök összege
A vállalkozás vezető tisztségviselői részére folyósított kölcsönt, előleget nem mutat ki mérlegében.

3.2

Az éves beszámolót aláírni jogosult, képviseletre jogosult személyek neve és lakóhelye
Tibay Boglárka, 1123 Budapest, Táltos utca 7-9, fszt. 7.
Romet-Balla Ágnes, 1164 Budapest, Alsómalom utca 22

Kreatív Bázis Alapítvány
KSH azonosító: 18205712-9001-569 -01
Nyilvántartási száma: 11328

Kiegészítő melléklet a 2011.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
3/3oldal

4. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy - a 151. §
(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő - nyilvános adatai
Nyilvántartási száma:
Neve:
Szakja:

169757
Vámosi Péter
vállalkozási

5. Könyvvizsgálat
A szervezetnél könyvvizsgálat nem kötelező. Ennek megfelelően a beszámolót könyvvizsgáló
nem ellenőrizte.

6. A szervezet székhelye, telephelyei
Székhely:

7.

1022 Budapest Alsó Törökvész út 1.

Környezetvédelem

6.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezünk.
6.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezünk.
6.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adataink nincsenek.
6.4. A környezetvédelmi kötelezettségekre céltartalékot nem képeztünk.
6.5. A környezetvédelemmel kapcsolatosan költségeket nem számoltunk el
6.6. A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható
összege nulla.

Budapest, 2012.május 29.

__________________________
Tibay Boglárka
kuratóriumi elnök

