Közhasznú beszámoló a CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye
Közhasznú Egyesület évi mőködésrıl és tevékenységrıl
(Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének
megfelelıen. Elfogadta a Közgyőlés 2009. június 19-i ülésén.)

1. Számviteli beszámoló
(Készült a nyomtatva vagy xls. fájlban csatolt „Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerősített
beszámolója” címő mérleg és eredménylevezetés nyomtatvány adatainak megfelelıen.)

Összes közhasznú tevékenység bevétele:

309,000-Ft

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás: ,-Ft
Ebbıl központi költségvetésbıl:

,-Ft

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel: 205,000-Ft
Egyéb bevétel:

,-Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele:

,-Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Kiadások:

340,000-Ft
340,000- Ft

Közhasznú tevékenység eredménye:

-31,000-Ft

Összes pénzügyi eredmény:

,-Ft

Mérlegadatok:
ESZKÖZÖK:

,-Ft

Ebbıl Befektetett eszközök:

0,-Ft

Forgó eszközök:

772,000-Ft

Pénzeszközök:

772,000-Ft

FORRÁSOK:

-Ft

Ebbıl Saját tıke:

-7,000-Ft

Tartalék:

,-Ft

Kötelezettségek:

79,000-Ft
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A 2008-as évben kapott támogatások, bevételek részletezése:
A támogatás forrása
Az Országgyőléstıl kapott támogatás:

0

Minisztériumoktól (NCA):

,-Ft

ezer Ft

Más költségvetési szervektıl
Helyi, települési önkormányzatoktól:

600,000-Ft

Adományok, egyéb támogatók:

100,000-Ft

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

,-Ft

Tagdíjak:

104,000-Ft

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységbıl származó 205,000-Ft
bevétel :
Kamatbevételek:
0
Vállalkozásból származó bevételek:

0

Egyéb bevételek:

0

Támogatás és bevétel összesen :

409,000-Ft

A támogatást Esztergom Polgármesteri Hivatalától (600,000-Ft) és a STUDIOLO KFT-tıl (100,000Ft) az „Omnis Creatura Significans – Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára” címő, 2009
márciusában megjelentetett tanulmánykötetünkre kaptuk.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2008-as évben költségvetési szervtıl támogatást nem kaptunk.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások:

,-Ft

Értékcsökkenési leírás:

0,-Ft

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:

0,-Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A 2008. évben kutató munkájához vagy felsıoktatásban való részvételhez ösztöndíjas nem részesült
támogatásban. Az ösztöndíjakra fordított összeg összesen: 0,- Ft. (Átlagosan 0,-Ft 0,-Ft/fı/hónap)

Más civil szervezetnek a 2008-as évben nem nyújtottunk támogatást.
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5.

A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke

0,-Ft

6.

A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

0,-Ft. (nulla Ft)

7.

A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló

Ismeretterjesztı kiadványok, források létrehozása és terjesztése:
- Az „Omnis Creatura Significans – Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára”címő
tanulmánykötet szerkesztése. A kötet 2009 márciusában jelent meg.
Képzések:
- Az ELTE Eötvös Kollégiumában mővészettörténeti elıadásokban való részvétel egyetemi hallgatók
számára 2008 ıszi szemeszterében.
Információs szolgáltatási tevékenységek:
- Az ELTE Eötvös Kollégiumában kollégiumi esték keretében havi rendszerességgel mővészettörténeti
elıadások szervezése szélesebb közönség számára.
- Kéthavi rendszerességgel nyilvános „Budapesti séták” szervezése, a séták során a város épített
örökségének szakszerő bemutatása kerületek szerint.
Kutatások:
- Mővészettörténész életpálya-kutatás. A rendszerváltás óta a fiatal mővészettörténész-generáció
helyzetével, illetve a leendı kollégák képzésével foglalkozó szociológiai kutatás.
- Oral History program. Interjúkészítés jelentıs, idıs korú mővészettörténészekkel.

A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevı személyek száma a 2008.
évben: 150 fı. (Például: könyvek és kiadványok megrendelıi, képzések hallgatói, elıadások és
konferenciák közönsége, kutatások adatszolgáltatói, a két információs szolgáltatási programban
partnerek.)

Budapest, 2009. június 19.

………………………………..
Székely Miklós
elnök
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