Közhasznú beszámoló a CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye
Közhasznú Egyesület 2009. évi mőködésrıl és tevékenységrıl
(Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének
megfelelıen. Elfogadta a Közgyőlés 2010. június 16-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:

1.689.000-Ft

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás: 0,-Ft
Ebbıl központi költségvetésbıl:

0,-Ft

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel: 1.158.000-Ft
Egyéb bevétel:

531.000,-Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele:

0,-Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

1.465.000-Ft

Kiadások:

1.465.000- Ft

Közhasznú tevékenység eredménye:

224.000-Ft

Összes pénzügyi eredmény:

224.000-Ft

Mérlegadatok:
ESZKÖZÖK:

217.000-Ft

Ebbıl Befektetett eszközök:

0,-Ft

Forgó eszközök:

217.000-Ft

Pénzeszközök:

152,000-Ft

FORRÁSOK:

217.000-Ft

Ebbıl Saját tıke:

217.000-Ft

Tartalék:

0,-Ft

Kötelezettségek:

0,-Ft
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A 2009-as évben kapott támogatások, bevételek részletezése:
A támogatás forrása
Az Országgyőléstıl kapott támogatás:

ezer Ft
0

Minisztériumoktól (NCA):

0

Más költségvetési szervektıl

0

Helyi, települési önkormányzatoktól:

0

Adományok, egyéb támogatók:

1.000.000.-Ft

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

11.708,-Ft

Tagdíjak:

94.300-Ft

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységbıl származó
bevétel :
Kamatbevételek:
Vállalkozásból származó bevételek:

1.106.008.-Ft
341.-Ft
0

Egyéb bevételek:

582.457.-Ft
1.688.806.-Ft

Támogatás és bevétel összesen :

2. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2009-es évben költségvetési szervtıl támogatást nem kaptunk.

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

1.206.000-Ft

Értékcsökkenési leírás:

20.000-Ft

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:

239.000-Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A 2009. 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 2009-as évben nem nyújtottunk támogatást.

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
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6.

A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

0,-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.
Konferencia-szervezés:
2009. november 27–28-án rendezte meg a CentrArt Egyesület a Fiatal Mővészettörténészek II.
Konferenciáját. A rendezvény helyszíne Budapest volt: a konferenciának az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Múzeum körúti épülete adott otthont.
A konferenciasorozat elsı állomása 2007-ben Kolozsvár volt, ahol a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
magyar nyelvő mővészettörténész-képzésének háttérintézményeként mőködı Entz Géza
Mővelıdéstörténeti Alapítvány 2007 ıszén rendezte meg a Fiatal Mővészettörténészek I.
Konferenciáját. A kezdeményezéshez csatlakozott a CentrArt Egyesület, lehetıvé téve a
konferenciasorozat váltott helyszínen (Kolozsvár–Budapest) történı megvalósítását.
A konferencia célja, hogy fiatal mővészettörténészek, doktoranduszok, tudományos pályájuk elején álló
kutatók számára lehetıséget biztosítson eredményeik bemutatására. Az elıadásokon tudományos
igényő, új kutatásokat hallhattak a résztvevık.
Az „Ars Perennis” címő konferenciakötet 2010 májusában jelent meg a CentrArt Egyesület
kiadásában.
Információs szolgáltatási tevékenységek:
A Coffeinn Kávézóban július és augusztus kivételével havi rendszerességő mővészettörténeti elıadások
szervezése szélesebb közönség számára.
2009 ıszén két alkalommal rendezte meg a CentrArt Egyesület Rozsnyai József vezetésével a
„Budapesti séták” rendezvénysorozat két következı állomását. A sorozat célja a fıváros épített
örökségének helyszínen tartott elıadásokkal való megismertetése.
2009 májusában Martonvásárra és Nádasdladányba, szeptemberben pedig Visegrádra szervezett a
CentrArt egyesület kirándulást. A tavaszi kiránduláson a 19. századi romantikus és historizáló
kastélyépítészettel, az ıszi kiránduláson pedig a gótikus és reneszánsz építészettel, valamint 11. századi
freskómaradványokkal ismerkedhettek meg az érdeklıdık.
A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevı személyek száma a 2009.
évben: 500 fı.

Budapest, 2010. június 16.
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elnök
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