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Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló mérlege
Eszközök

Források

A. Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
IV.
Befektetett eszközök
értékhelyesbítése

D. Saját tıke
I.
Jegyzett tıke
II. Tıkeváltozás
ebbıl: tárgy évi eredmény
III. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

F. Kötelezettségek
I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

C. Aktív idıbeli elhatárolások

G. Passzív idıbeli elhatárolások

A mérleg három oszlopos, tartalmazza az elızı év, tárgyév, valamint az elızı év(ek)
helyesbítésére vonatkozó adatokat, amely a beszámoló mellékletét képezi
I. Közhasznú eredmény kimutatás

EZER FT

A.

77 346

B.

C.
D.

Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás
a) Alapítótól
b) államháztartás alrendszerétıl
c) más adományozótól
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység árbevétele
3. Vállalkozási bevétel
4. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
5. Egyéb bevételek
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység költségei
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

69 000

4 325
4 021
0

77 346
19 218
66 342
2 957
90
23
0
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E.

Vállalkozási tevékenység költségei
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

F.
G.
H.
I.
J.

Összes költség, ráfordítás
Adózás elıtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

0

88 630
0
0
0
- 11 284

Az eredmény levezetés/ kimutatás kétoszlopos, az elızı évi, tárgyév oszlopokat
tartalmazza, a beszámoló mellékletét képezi..
Közhasznú tevékenység bevételeként kell kimutatni
•

az alapító okiratban szereplı közhasznú tevékenységeket :
TEÁOR

8532

Szakmai középfokú oktatás

Vállalkozási árbevételként a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt
eredményezı gazdasági tevékenységbıl elért árbevételt kell figyelembe venni.
Tárgyévben az Iskola vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegő ráfordítások
1. bérköltség
- ebbıl megbízási díjak
tiszteletdíjak
2. személyi jellegő egyéb kifizetések
3. bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások

66 342
49 313
4 929
0
3 779
13 250
0

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

0

D. Továbbutalt támogatás

0
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II.A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Megnevezés

I. Saját tıke (1+2+3)
1.Jegyzett tıke
2.Tıkeváltozás
3.Tárgy évi eredmény

Elızı év
E Ft

Tárgyév
E Ft

Változás
+ - E Ft

Változás %

26.932

15 648

- 11 284

41,90

11.767
15.165

26 932
- 11 284

15 165
- 26 449

228,88
- 74,41

0

0

0

0

III. Kötelezettségek

5.278

6 237

959

118,17

IV. Passzív idıbeli
elhatárolások

6.043

5 391

- 652

89,21

Források összesen
(I.+II.+III.+IV.)

38.253

27 276

- 10 977

71 %

II. Céltartalékok

A tıkeváltozás összege 2010. évben 15 165 e Ft összeggel növekedett, mely a 2009. évi
eredmény összege. A kötelezettségek összege tartalmazza a december havi oktatási
számlák összegét, a december havi munkabérek és azok járulékait, melyek 2011. január
hónapban kiegyenlítésre kerültek.
A passzív idıbeli elhatárolások tartalmazzák az Oktatásért Közalapítványtól kapott
fejlesztési támogatás (6.000 e Ft) 2010. évi felhasznált összegével (amortizáció)
csökkentett maradványértéket (5 391 e Ft).

A saját tıke a tıkeváltozás és a tárgyévi eredmény nagyságával változott.
Az elızı évi adati és tárgyévi adatai közötti eltérések okai:
A tárgyévi gazdálkodáshoz a fenntartó (MACIVA Nonprofit KFT.) az Iskolának elızı
évhez képest kevesebb összegő hozzájárulást biztosított, az Iskola kiadásai 4,77 %-al
emelkedtek. E két tényezı hatásaként a tárgyévi közhasznú eredmény – 11 284 e Ft.
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Kötelezettségek a tárgyév végén (részletezés):
Kötelezettség megnevezése

Érték XII.31.-én E Ft

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (1+…5)
1.Beruházási és fejlesztési hitelek
2.Egyéb hosszú lejáratú hitelek
3.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
4.Alapítókkal szembeni kötelezettségek
5.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (1+…7)
1.Vevıtıl kapott elılegek
2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók
3.Váltótartozások
4.Rövid lejáratú hitelek
5.Adótartozások
6.Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolások
7.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettség összesen (I.+II.)
Támogatások részletezése
Támogatások

I.Teljesült támogatás formája
1. pénzbeli
2. nem pénzbeli
2.1 Vagyoni értékő jog
2.1.1 Végleges
2.1.2 Ideiglenes
2.2 Eszköz
2.3 Támogatás

II.Támogatás összege összesen
(1+2)

III.Támogatás célja (=II.)
- Mőködés
- Fejlesztés
- Egyéb nevesített cél
= szakképzési hozzájárulásból

Elızı év
EFt

Tárgyév
EFt

0

6 237
923

2 682
2 632
6 237

Változás
+ - EFt

Változás %

98.690
98.690

76 728
76 728

- 21 962
- 21 962

77,75
77,75

98.690

76 728

- 21 962

77,75

97.000
1.690

73 325
3 403

- 23 675
1 713

75,59
201,36

2 984

2 984

2009. évben az Oktatásért Közalapítványtól 6 000 e Ft összeget kapott az Iskola, fejlesztési céllal, de
tárgyévben a rendkívüli bevételek között csak a 2010. évben elszámolt értékcsökkenés összege került
elszámolásra. A maradvány értéket az Iskola a Halasztott bevételek között tartja nyilván.
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III. Az Intézmény vezetıi részére nyújtott juttatások kimutatása

Megnevezés

1.Bér
2.Tiszteletdíj
3.Költségtérítés - napidíj
4.Megbízási díj
5.Tárgyévben folyósított
kölcsön összege
6.Tárgyévi kölcsön
törlesztés összege
7.Természetbeni juttatás
8.Egyéb juttatás pénzben
kifejezett értéke
Összesen
(1+2+2+4+5-6+7+8)

Tárgy évi
Összeg
4 838 160

0

144 000
0

4 982 160

VII. Intézmény tevékenységérıl szóló rövid tartalmi beszámoló
A Baross Imre Artistaképzı Szakközépiskola és Szakiskola közoktatási feladatokat
ellátó, közhasznú intézmény, amely 2007. augusztus 15-i hatállyal az oktatási és
kulturális miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 23. §- nak (1)
bekezdésében hozott egyedi engedélye alapján született (ikt.szám: 21702-10/2007),
Alapító okirata értelmében a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit KFT.
fenntartásában mőködik. (2009. január 01-tıl MACIVA KHT. formaváltás miatt
MACIVA Nonprofit KFT- ként mőködik).
Az iskola 2007. szeptember 01-én kezdte meg mőködését, folytatva a megszőnt
intézmény (Állami Artistaképzı Intézet) szakmai – oktató tevékenységét.
Az iskola kizárólag szakképzési évfolyamokkal mőködik, a növendékek számára
szükséges közismereti tanulmányok egyéb iskolákban zajlanak. A Baross Imre
Artistaképzı Szakközépiskola és Szakiskola:
• Szakiskola esetén: 8 évfolyammal
• Szakközépiskola esetén: 9 évfolyammal
mőködik.
Az érettségivel már rendelkezık részére iskolarendszerő felnıttoktatás keretében
1 évfolyammal folyik a képzés.
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Az intézmény tevékenysége az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint

54 212 01
1000 00 00

Artista (légtornász, akrobata, egyensúlyozó: drót, egykerekő, golyó,
görgı, kard, kerékpár, kéz, perzs, szabadlétra, bohóc, zsonglır, egyéb
zsánerek, asszisztens 8 év

54 212 01
0000 54 01

Artistamővész mővészeti szakmai vizsgára készít fel nappali rendszerő
iskolai oktatás keretében 1 év

OKJ besorolás 2010. május 14-tıl érvényes változásnak megfelelıen.
A 2009/2010-es tanévben, az intézmény a nappali tagozatos növendékek oktatását 24 fı
tanár irányításával végzi.
A 2009/2010-es tanév folyamán tovább folytatódott a tartalmi és szakmai megújulás,
ennek érdekében változtattunk a tanári kar összetételén és újrafogalmaztuk az iskola
minıségbiztosítási programját is.
Az év elején a 8. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon növendékeink nagy sikerrel
szerepeltek a mősorban.
Több sikeres pályázatot nyújtottunk be. A Nemzeti Kulturális Alap Közmővelıdési
Kollégiuma támogatta vizsgaelıadásunkat, melyet a Fıvárosi Nagycirkuszban mutattunk
be, mely a jubileumi év – Iskola alapításának 60. évfordulója – legkiemelkedıbb
eseménye volt. A jubileumi év kereteiben belül az Iskola falán elhelyezésre került Baross
Imre emléktáblája, melynek felavatásán a szakma hazai képviselıin kívül számos külföldi
artistamővész is tiszteletét tette. Szintén a jubileumi év keretén belül 2010. március 30-án
az iskolánk növendékei és a Táncmővészeti Fıiskola növendékei közös produkciót
mutattak be.
Ebben az évben is 10 napig vendégszerepeltünk Zánkán, melynek mősorát a Fıvárosi
Nagycirkuszban tartott vizsgaelıadás részleteibıl válogattuk össze. A zánkai
vendégszereplést támogatta a Nemzeti Üdülési Szolgálat – üdülési csekk formájában -,
mely összeg segített a költségek csökkentésében.
Az évfordulóhoz kapcsolódóan jelentettük meg „ A porond trónörökösei „ c. könyvet,
melynek mellékletét képezte a vizsgaelıadásról készült DVD.
Iskolánk pályázott a TÁMOP „Tehetségek kutatási és fejlesztése az artista- és
cirkuszmővészet területén „projekt keretében, melynek megvalósítási ideje 2010. április –
2011. augusztus hónapok között teljesítendı. A Támogatásnak köszönhetı sok olyan
képzés, melyen tanárok vettek és vesznek részt folyamatosan. Több olyan elıadást
sikerült megszerveznünk, mely gyerekeknek szólt, valamint lehetıség nyílott, hogy
iskolapszichológus megbízásával az iskolai munkát segíteni tudjuk, mind a tanárok, mind
a gyerekek részére.
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Végrehajtottuk felvételi elıkészítıs rendszerünk átalakítását, ennek eredményeként sok
elıkészítıs tett sikeres felvételi vizsgát iskolánkba.
Augusztusi gólyatáborunk, melyet az újonnan felvett növendékeknek szerveztünk, idén is
nagy sikert aratott. A tábor nagy segítséget jelent a tanulók beilleszkedésében.

A Baross Imre Artistaképzı Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója arra törekedett,
hogy megteremtse azokat a jogi kereteket, amelyek révén az iskola továbbra is fogadni
tudja a szakképzési hozzájárulásokat. Az iskola a Centroszet Szakképzés-szervezési
Nonprofit Társaság tagja lett, melynek keretei között lehetısége van további szakképzési
támogatások fogadására és felhasználására. Ennek keretében 2010. évben iskolánk 2 984
e Ft támogatásban részesült.

Az intézmény mőködésének megkezdésének idıpontjától a beszámoló készítéséig
feladatainak ellátását maradéktalanul teljesítette.

Kérem a 2010. évi közhasznú beszámoló elfogadását.

Budapest, 2011. május 31.

(: Domonkos István Jánosné:)
igazgató
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