
Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület   
Régi Zeneakadémia 1064 Budapest Vörösmarty u. 35. 

Számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000414-18950022 
Telefon/fax: (+36-1) 343 4637    E-mail: zakbk@t-online.hu    Honlap: www.zakbk.hu 

 
 
 

Jelentés a 2011 pénzügyi év teljesítéséről 
 
 
  
 EGYESÜLET 2011 
 
2011 évre vonatkozó alapvető célkitűzésünk változatlan - a korábbi évekhez hasonlóan -,  a 
Zeneakadémia arra érdemes, tehetséges hallgatóinak ösztöndíj szerű támogatásához  pénzügyi 
források megteremtése, az arra érdemeseknek megítélt ösztöndíjak pénzügyi teljesítése. 
2011 évben új támogatási célokat is kitűztünk, azaz zenei csoportok, operavizsga, zenei 
könyvkiadvány, valamint a Bach terem orgona felújításának támogatása. 
Mindezeket természetesen a gazdálkodás pénzügyi stabilitása megóvása szem előtt tartásával 
céloztuk meg elérni.  
 
 
2011 évi Tényadatok: 
 
Bevételek: 
 
2011 évben az Egyesület közhasznú tevékenységből származó bevétele 31.894 ezer Ft volt, 
amely, a 2010 évi hasonló bevételekhez képest  összességében 69,6 % -kal  növekedett. A 
közhasznú bevételek a következő forrásokból származtak:  
 
                       1. tagdíjakból  889 ezer Ft - az előző évinél  5,6 % -kal  több    
                       2. támogatásokból  29.564  ezer Ft -  az előző évinél 71,5 %-                                      
                           kal több,  
                       3. személyi jövedelemadó 1 %-ból 319 ezer Ft -  az előző évihez képest   
                           változás nem volt,    
                       4. pályázatokból  bevételünk nem folyt be,  az előző évhez hasonlóan., 
                       5. egyebekből  /kamatok, árfolyam/  1.122  ezer Ft - az előző évinél 173,05 %-  
                          kal  több   volt. 
   
 
Az üzleti tevékenységből árbevétel, 0 ezer Ft-ot tett ki, amely az előző évihez hasonlóan volt. 
 
Közhasznú tevékenységből származó bevételeink, az előző évhez viszonyítottan abszolút 
értékben 13.084 ezer Ft-tal emelkedtek. 
A bevételek tényleges pénzügyi befolyása kedvezően alakult az év folyamán, 
kiegyensúlyozott volt.   
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Költségek: 
 
Alaptevékenységünk miatti kifizetéseink: 
 
Ösztöndíjra, 14.759 ezer Ft -ot, továbbá a Liszt Ferenc Múzeumnak  a szokásos évi 400 ezer 
Ft-ot, a Bartók Emlékháznak 300 ezer Ft, operavizsga megtartásra 700 ezer Ft, csoportoknak 
775 ezer Ft, Bach terem orgona felújítására 2.000 ezer Ft, valamint zenei könyvkiadásra 2.000 
e Ft támogatást fizettünk. 
Összességében alaptevékenységünk miatti kifizetésünk összesen: 29.020  ezer Ft-ot tett ki, 
amely az előző évinél 31,6 %-kal több volt. 
 
Felmerült költségek, ráfordítások: 
 
2011 évben összes költségünk  5.340  ezer Ft volt, -az előző évhez viszonyítva 7.9 %-kal több 
és amelyek az alábbi jogcímeken kerültek kifizetésre: 
 
- Irodai működési költségeinkre összesen 5.340 ezer Ft-ot költöttünk, (ezek telefon, posta 
bankköltség, irodaszerek, nyomtatványok, irodai munkavégzés, ügyvédi díj és egyéb 
költségeket jelentettek). Ezen belül a legjelentősebb a Bér-, valamint az ehhez kapcsolódó 
járulék költségünk, amely 2.809 ezer Ft-ot tett ki, továbbá telefon és a postaköltség, amely 
753 ezer Ft,  bankköltség 156 ezer Ft, reprezentáció 678 ezer Ft, reklám költség 167 ezer Ft,  
újságkiadás 100 ezer Ft, zenei programok költsége 625 ezer Ft tettek ki.   
 
 
Összes bevétel és kiadás mérlege 2.874 ezer Ft nyereséget  mutat. 
Pénzeszköz 2011. december 31-én 20.218  ezer Ft záró állapotot mutat,amely a 2011 I.1-i 
nyitó állapothoz képest  3.027 ezer Ft- kal több.  
 
 
Budapest, 2012. április 4.  
 
 
Jakab Eszter 
Pénzügyi vezető 
 
 
 
Melléklet:   Eredménykimutatás  2011  
   Mérleg 2011 


