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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.
1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 	1149 Budapest, Handzsár u. 12. 
2009-től a Bohócszínház Alapítvány 2483 Gárdony, Jókai u. 18. szám alatt telephellyel rendelkezik.
2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Bohócszínház Alapítványt a Fővárosi Bíróság a 12.Pk.60043/1996/20 számú végzésében minősítette közhasznúvá.
2.3. Tevékenység általában
Az alapítvány célja:
- negatív környezetben levő, hátrányos helyzetű vagy beteg gyermekek számára gyermekszínházi előadások szervezése és színpadra állítása kórházakban, nevelőotthonokban, iskolákban,
- az előadások megszervezéséhez szükséges tevékenységeknek (pl.: színészkeresés, reklámtevékenység, adományszerzés) lebonyolítása
- az előadásokban résztvevő színészek szakmai továbbképzésének, iskoláztatásának támogatása,
- a művészeti utánpótlás támogatása
- az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos célok támogatása
- szakkiadványok beszerzése
- széleskörű, szakmai nemzetközi kapcsolatok kialakítása,

2.4. Közhasznú tevékenység
A célok elérése érdekében a Bohócszínház Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- kulturális tevékenység
- gyermek - és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2.5. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható.
A szervezet vezetése:
Nemes Zoltán (elnök)
Dózsa Gabriella (titkár)
Lipták Tünde.
2.6. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.
3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Változás
Megnevezés (1000HUF)
Előző év
Tárgyév
Értékben
%-ban
Induló tőke
50
50
0
0.00
Tőkeváltozás
- 178
-1 629
-1 451
- 815.17
Vállalkozási eredmény
0
0
0
0.00
Közhasznú tevékenység eredménye
-1 451
-1 311
140
9.65


4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.










4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségvetési támogatások felhasználása

Kapott
Felhasználás

Támogatás (1000HUF)
összeg
Célszerint
Működési
Maradvány
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
891
0
52
839
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei
0
0
0
0
Helyi önkormányzatok és szervei
700
260
0
440
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
0
0
0
0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
0
0
0
0
Alapító
0
0
0
0
Más forrás
0
0
0
0
Összesen:
1 591
260
52
1 279
A támogatások részletes leírása az 5.1. részben található.
5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A BOHÓCSZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató
Összeg (1000HUF)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
891
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei
0
Helyi önkormányzatok és szervei
700
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
0
Alapító
0
Más forrás
300
Összesen:
1 891






Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

Pályázati úton elnyert támogatások

Elnyert
Pályázat
Kiíró
összeg 1000HUF
NCA-ORSZ-09-0527
ESZA
500
NCA-ORSZ-10-0352
ESZA
600
NCA-CIV-10-F-0509
ESZA
1 125
Összesen:
 
2 225


Támogatások részletezése

A Bohócszínház Alapítvány tárgyévi folyósított támogatásai:
	SZJA 1%				891.288 Ft
	Nemzeti Civil Alapprogram		1.925.000 Ft
	Fővárosi Önkormányzat		700.000 Ft
	TEVA Magyarország Zrt.		300.000 Ft

SZJA 1%
A 2010-ben kiutalt 891.288 Ft összegű személyi jövedelemadóból 52.141 Ft-ot működési költségek fedezetére használtunk fel, a maradék 839.147 Ft tartalékolva lett, felhasználása jogszabály szerint három éven belül történik, addig az összeg a rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra. 
A korábbi években folyósított SZJA 1%-ból 2010-ben cél szerinti tevékenységre 1.085.897 Ft-ot, működési költségekre 210.742 Ft-ot használtunk fel.
A 2010. évi összes felhasználás 1.348.780 Ft, amely összeg az eredménykimutatásban a központi költségvetésből kapott támogatás soron került feltüntetésre.

NCA –2009/2010-ben folyósított és felhasznált támogatás
NCA-ORSZ-09-0527 országos hatókörű civil szervezetek működési támogatása címmel kiírt pályázaton 500.000 Ft-ot nyert az Alapítvány, amelyből 2009-ben 300.000 Ft-ot, 2010-ben 200.000 Ft-ot folyósítottak. A támogatást 2009-ben 232.895 Ft összegben javítási, karbantartási költségekre, biztosítási, könyvelési díjra és internet tárhely fenntartására, 2010-ben 267.105 Ft összegben biztosítási, könyvelési díjra és honlap fejlesztésre fordítottuk. 
A 2010. évi költségek fedezetére kapott 149.605 Ft és a fejlesztési támogatás (117.500 Ft) értékcsökkenés elszámolás arányában feloldott 28.152 Ft, összesen 177.757 Ft került az eredménykimutatásban a  pályázati úton elnyert támogatások között kimutatásra.
 A fejlesztési célra kapott összeg bevételként történő elszámolása értékcsökkenés arányosan történik. Az összeg fel nem oldott része 89.348 Ft értékben a mérlegben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. 



NCA – 2010-ben folyósított támogatások

NCA-CIV-10-F-0509 Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatása címmel kiírt pályázaton 1.125.000 Ft-ot nyert az Alapítvány, amelyből 2010-ben 1,125.000 Ft-ot folyósítottak. A támogatást 2010-ben 171.285 Ft összegben névjegykártya készítésére, külső HDD, fényképezőgép, SD kártya és patron beszerzésére fordítottuk. A további 953.715 Ft felhasználása 2011-ben történik.
A 2010. évi költségek fedezetére kapott 26.195 Ft és a fejlesztési támogatás (145.090 Ft) értékcsökkenés elszámolás arányában feloldott 43.834 Ft, összesen 70.029 Ft került az eredménykimutatásban a  pályázati úton elnyert támogatások között kimutatásra.
 A fejlesztési célra kapott összeg bevételként történő elszámolása értékcsökkenés arányosan történik. Az összeg fel nem oldott része 101.256 Ft értékben és a 2011. évi költségek (937.445 Ft) és fejlesztések (16.270 Ft) támogatásaként folyósított összeg, összesen 1.054.971 Ft a mérlegben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. 

NCA-ORSZ-10-0352 Civil szervezetek működésének támogatása címmel kiírt pályázaton 600.000 Ft-ot nyert az Alapítvány, amelyből 2010-ben 600.000 Ft-ot folyósítottak. A támogatást 2010-ben 396.085 Ft összegben javítási, karbantartási költségek fedezetére, biztosítási, könyvelési díjra és 3db bőrönd beszerzésére fordítottuk. A további 203.915 Ft felhasználása 2011-ben történik.
A 2010. évi költségek fedezetére kapott 381.115 Ft és a fejlesztési támogatás (14.970 Ft) értékcsökkenés elszámolás arányában feloldott 14.970 Ft, összesen 396.085 Ft került az eredménykimutatásban a  pályázati úton elnyert támogatások között kimutatásra.
A 2011. évi költségek (176.740 Ft) és fejlesztések (27.175 Ft) támogatásaként folyósított összeg, összesen 203.915 Ft a mérlegben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. 


Fővárosi Önkormányzat

A Fővárosi Önkormányzat (FPO 12/985/2010) 2010-ben 700.000 Ft-tal támogatta az Alapítvány „Láthatatlan csodák a színházban – mesejáték vak gyerekeknek” elnevezésű rendezvényét, amelyből 2010-ben 700.000 Ft-ot folyósítottak. A támogatást 2010-ben 260.440 Ft összegben előadások szervezésére, jelmezkölcsönzésre, gyümölcs, hangszerkészletek és HDD beszerzésre fordítottuk. A további 439.560 Ft felhasználása 2011-ben történik.
A 2010. évi költségek fedezetére kapott 242.450 Ft és a fejlesztési támogatás (17.990 Ft) értékcsökkenés elszámolás arányában feloldott 17.990 Ft, összesen 260.440 Ft került az eredménykimutatásban a  pályázati úton elnyert támogatások között kimutatásra.
A 2011. évi költségek (335.110 Ft) és fejlesztések (104.450 Ft) támogatásaként folyósított összeg, összesen 439.560 Ft a mérlegben a Passzív időbeli elhatárolások között kerül feltüntetésre. 

TEVA Magyarország Zrt.
A TEVA Magyarország Zrt. 2010-ben 300.000 Ft-tal támogatta az Alapítványt. Az összeget digitális képszerkesztésre fordítottuk.


Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.
Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
Jogcím
Összeg (1000HUF)
Tárgyi eszköz értékesítés
100
Telefontérítés
34
Kamatbevétel
36
Összesen:
170

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Bohócszínház Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.
Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Bohócszínház Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.
A kórházakban ápolt gyermekek számára szervezett vidám, játékos programok alkalmazása olyan terápia, amely eredményesen segíti a gyógyulás folyamatát.

A kórház méretétől függően minden alkalommal 50 vagy 100 főre összeállított ajándékcsomagokat viszünk a helyszínekre (Dörmögő Dömötör újságok, gyümölcsök, lufiból hajtogatott állatfigurák), így az esetleg később érkező vagy éppen vizsgálaton lévő gyerekek számára is jut ajándék. Minden héten meglátogatjuk egy-egy kórház gyermekosztályát. Ily módon a 2010-es évben kb. 2500 gyermekhez jutottak el önkénteseink. Az ország minden részéről kapunk köszönőleveleket.




A Bohócszínház Alapítvány szervezésében 2010 decemberében sikerült színpadra állítani vakok és gyengénlátó gyerekek számára interaktív mesejátékunkat, kb. 100 gyermek részvételével. Az előadás a Pöttyös bőrönd titkai című mesejáték átdolgozása, Rumli bohóc a színpadon címmel. A megvalósítás során együttműködtünk a Vakok Intézetével, a Vakok Óvodája, Általános Iskolájával. A mesejáték elemeit a gyerekek speciális igényei szerint állítottuk össze. Célunk volt, hogy a vak gyerekek számára is teljes értékű, örömteli élménnyé tegyük a színházlátogatást. Közelről, közvetlenül átélhessék az érzékelhető színházi effekteket. Az előadás további érdekessége volt, hogy – más óvodákkal együttműködve - látó gyermekeket is meghívtunk, így kettős célt valósítottunk meg: egyrészt a gyengénlátók integrálását, másrészt a látó gyerekek toleranciára, elfogadásra való nevelését, a sajátos nevelést igénylőkkel való együttélés, együtt játszás természetességének elfogadását.

Megjelentettük a „Bohócok a kórházakban” című módszertanulmányunkat, melynek célja, hogy népszerűsítse a bohócdoktori tevékenységet. Kiadványunkban a speciális körülmények között alkalmazható technikákat mutatjuk be azok számára, akik érdeklődnek a bohócdoktori tevékenység iránt, csatlakozni kívánnak szervezetünkhöz. A technikák elsajátításán kívül a módszertanulmány hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesek a gyermekek javára a tevékenységet minél több kórházi helyszínen rendszeresen alkalmazzák.
6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A Bohócszínház Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

