Jelentés a 2010 pénzügyi év teljesítéséről
EGYESÜLET 2010
2010 évre vonatkozó 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, a gazdálkodás pénzügyi stabilitásának biztosítása mellett.
.

2010 évi Tényadatok:
Bevételek:
2010 évben az Egyesület közhasznú tevékenységből származó bevétele 18.810 ezer Ft volt,
amely, a 2009 évi hasonló bevételekhez képest összességében 9,2 % kal csökkent.
A közhasznú bevételek a következő forrásokból származtak:
1. tagdíjakból 842 ezer Ft – az előző évinél 21,7 % -kal több
2. támogatásokból 17.237 ezer Ft - az előző évinél 11,8 %kal kevesebb,
3. személyi jövedelemadó 1 %-ból 320 ezer Ft - - az előző évinél 1 %kal kevesebb,
4. pályázatokból bevételünk nem folyt be , az előző évhez hasonlóan.,
5. egyebekből /kamatok, árfolyam/ 411 ezer Ft – az előző évinél 50,5 %-kal
kevesebb 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 728 ezer Ft-tal csökkentek.
A bevételek tényleges pénzügyi befolyása kedvezően alakult az év folyamán,
kiegyensúlyozott volt.
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Költségek:
Alaptevékenységünk miatti kifizetéseink:
Ösztöndíjra, 15.338 ezer Ft –ot, továbbá a Liszt Ferenc Múzeumnak a szokásos évi 400 ezer
Ft-ot, a Bartók Emlékháznak 300 ezer Ft támogatást fizettünk, továbbá kiadói támogatásként
1050 ezer Ft-t (Helikon kiadó: Séták Liszt nyomában- a Liszt év alkalmából megjelenő
könyv).
Összességében alaptevékenységünk miatti kifizetésünk összesen: 17.088 ezer Ft-ot tett ki,
amely az előző évinél 62,6 %-kal több volt.
Felmerült költségek, ráfordítások:
2010 évben összes költségünk 4.956 ezer Ft volt, - az előző évhez viszonyítva 4.1 %-kal
több és amelyek az alábbi jogcímeken kerültek kifizetésre:
- Irodai működési költségeinkre összesen 4.751 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 2.015 ezer Ft-ot tett ki, továbbá telefon és a postaköltség ,amely
470 ezer Ft, bankköltség 144 ezer Ft, reprezentáció 28 ezer Ft, reklám költség 236 ezer Ft,
újságkiadás 300 ezer Ft, grafikai tervezés 360 ezer Ft, tagkártya 286 ezer Ft összeget tett ki.

2010 évben egyéb ráfordításként 5 ezer Ft került elszámolásra, amely deviza bankszámlánk
árfolyam vesztesége miatt merült fel.
Összes bevétel és kiadás mérlege 3.235 ezer Ft veszteséget mutat.
Pénzeszköz 2010 december 31-én 17.189 ezer Ft záró állapotot mutat, amely a 2010 I.1i nyitó állapothoz képest 3.126 ezer Ft-tal kevesebb.
Budapest, 2011 április 13.
Jakab Eszter
Pénzügyi vezető
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