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1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
  
A saját tőke és elemeinek részletezése: 
                 eFt-ban 
 

 Előző év Tárgyév Változás Ft Változás % 

Saját tőke 3835 864 -2971 22,53% 

Induló tőke  
 

   

Tőkeváltozás 8460 3835 -4625 45,33% 

Tárgyévi eredmény -4625 -2971 -1654 64,23% 

 
A 2009-es évben jelentősebb támogatásaink: 
 

Raiffeisen Bank 5 000 000 Ft

Z Projekt Kft 520 000 Ft  
 
Tagdíjak: 
 
Egyéni tagság 204 305 Ft

Diák tagság 38 000 Ft

Dual vagy családi tagság 147 000 Ft

Donor tagság 70 000 Ft

Összesen 459 305 Ft  
 
2. Cél szerinti juttatás kimutatása 
 
Az egyesület a 2009. évben 5 000 000,- Ft támogatás nyújtott a Ludwig Múzeumnak 
az alaptevékenységével megegyező cél érdekében.  
 
Egyesületünk nem kapott idén olyan önkormányzati, vagy költségvetési támogatást, 
amelyet az adományozó akár pályázat útján, akár anélkül, célzottan más 
szervezetek vagy csoportok közötti felosztásra szánt volna. 
 
3. Kimutatás az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás értékéről, valamint a 
költségvetési támogatások felhasználásáról. 

 
A 2009. év folyamán egyesületünk normatív vagy egyéb költségvetési 
támogatásban, vagy önkormányzattól támogatásban nem részesült.   
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4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
kimutatása. 

 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. szerint vezető 
tisztségviselőnek minősül: 

- A szervezet kezelője, illetve kezelő szervének (kuratórium) elnöke, és tagja, 
valamint  

- a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú minősítésű szervezetként 
nyilvántartásba vett szervezet, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban állók, a létesítő okirat szerint felelő vezetői 
feladatot ellátó személy. 

 
A 2009. év folyamán vezető tisztségviselő sem az egyesületben kifejtett személyes 
közreműködéséért, sem a vezetői feladatok ellátásáért munkabér, vagy egyéb bér 
jellegű (pl. megbízási díj) kifizetésben nem részesült. Számukra sem kölcsönt, sem 
egyéb juttatást az egyesület nem folyósított. 
 
5. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
Az egyesület alapszabálya szerint a támogatott célok és feladatok a Ludwig Múzeum 
- Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteménye és működése iránt érdeklődők 
összefogása annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az intézmény 
fejlesztéséhez és a közönség részére nyújtott szolgáltatásai bővítéséhez. Az 
egyesület tagjai remélik azt, hogy működésük hozzájárul a Múzeum fejlődéséhez, 
amely így méltán lesz említhető Európa legrangosabb múzeumai között. 
 
Az egyesület 2009. évben a létesítő okiratban meghatározott célokat igyekezett 
megvalósítani, ehhez igénybevett támogatásokat és egyéb forrásokat. Vállalkozási 
bevétele nem volt az egyesületnek. 
 

előző évi tárgyévi % eFt

Központi költségvetési szervtől

NCA

Elkülönített állami pénzalap

Helyi önkormányzatok és szerveik

Fővárosi önkormányzat

Kisebbségi települési önkormányzat

Települési önkormányzat társulása

Magánszemélyektől 1679 1064 63,37% -615

Egyéni vállalkozóktól

Jogi szeméyiségű gazdasági társaságtól 8808 5705 64,77% -3103

Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságtól

Közhasznú szervezettől

SZJA 1% (Apeh) 194 62 31,96% -132

Egyéb

Összesen 10681 6831 63,95% -3850

Juttatás megnevezése
Támogatás összege (eFt) Változás

 
 
A költségek és egyéb kiadások a következők (kizárólag a cél szerinti tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségek): 
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Irodaszerek 106 745 Ft

Szállítás-rakodás, raktározás költségei, taxi 41 300 Ft

Bérleti díjak 200 000 Ft

Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül) 16 530 Ft

Posta 12 865 Ft

Titkári tevékenység 3 870 000 Ft

Számviteli tevékenység 134 400 Ft

Fordítás 49 020 Ft

Ügyédi, közjegyzői költség 3 000 Ft

DOCENT költségek 384 185 Ft

Nyári tábor 2009 61 053 Ft

Szentendre kirándulás 135 308 Ft

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 59 474 Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések 21 965 Ft

 
Az egyesület 167 638 Ft értékcsökkenést számolt el tárgyi eszközei után, az 
eszközök nettó értéke év végén: 462 503 Ft. Az év végi leltárat lásd a mellékletben. 
(1.sz.melléklet) 
 
 
A Ludwig Múzeum Baráti Körének e beszámoló összeállításakor bejegyzett 
képviselője: 
 
 
 
…………………………………… 
Dr Keller Adrienn 
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