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kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás értékéről, valamint a 
költségvetési támogatások felhasználásáról. 

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
kimutatása. 

5. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
6.  Számviteli beszámoló (melléklet) 
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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 8460 3835 4625 45,33% 

Induló tőke     

Tőkeváltozás 3464 8460 4996 244,23% 

Tárgyévi eredmény 4996 -4625 -9621 -92,57% 

 
 
A 2008-as évben jelentősebb támogatásaink: 
 

• Raiffeisen Bank                  5 000 000,- 
• Usdo Symbol          1 210 800,- 
• Concorde Alapkezelő Zrt.       1 175 000,- 
• Unilever Magyarország Zrt        1 000 000,- 
• E.On Hungária Zrt                    900 000,- 
• Strabag Rt                             750 000,- 
• Baumax Rt                       250 000,- 
• Hungart Logistic Zrt           250 000,- 
 

Tagdíjak szerinti kimutatás: 
 

• Diák tagság:          106 000,- 
• Egyéni tagság:                1 028 332,- 
• Dual vagy családi tagság:                 176 000,- 
• Donor tagság:                    170 000,- 

 
 
2. Cél szerinti juttatás kimutatása 
 
Az egyesület a 2008. évben  7 250 000,- Ft támogatás nyújtott a Ludwig Múzeumnak 
az alaptevékenységével megegyező cél érdekében. (2. sz. melléklet) 
 
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. 
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A 2008. év folyamán egyesületünk normatív vagy egyéb költségvetési 
támogatásban, vagy önkormányzattól támogatásban nem részesült.  (3.sz. melléklet) 
 
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 2008. 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 2008. évben a létesítő okiratban meghatározott célokat igyekezett 
megvalósítani, ehhez igénybevett támogatásokat és egyéb forrásokat, amelyeknek 
részletezése a következő: 
 
                
Megnevezés Összeg Ft
Tagdíjak 1 480 332
Patron támogatás 200 000
Raiffeisen támogatás 5 000 000
Baumax támogatás 250 000
Strabag támogatás 750 000
Docent támogatás 359 000
Usdo Symbol támogatás 1 210 800
Hungart Logistic támogatás 250 000
Dove pro age (Unilever Mo) 1 000 000
E.On támogatás 90 000
Konok Tamás Mappa támogatása 180 000
Nádler Mappa támogatása 560 000
AMMMC konferencia támogatása 172 676
Concorde Alapkezelő Zrt támogatás 1 175 000
NKA visszautalás -510 234
Utazások befizetései 552 000
Apeh 1% bevétel 194 069
Banki kamat bevétel 5112
Összesen 12 918 755
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Vállalkozási bevétele nem volt az egyesületnek. 
 
A költségek és egyéb kiadások a következők (kizárólag a cél szerinti tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült költségek): 
 
Költségek és ráfordítások  
Működési költségek össz. 3 835 757
Projektek költségei összesen 6 170 740
Összes költség és ráfordítás 10 006 497
 
 
Az egyesület 287 350,-Ft értékcsökkenést számolt el tárgyi eszközei után, az 
eszközök nettó értéke év végén: 630 141. Az év végi leltárat lásd a mellékletben. 
(1.sz.melléklet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Ludwig Múzeum Baráti Körének e beszámoló összeállításakor bejegyzett 
képviselője: 
 
…………………………………… 
Simongáti Eszter 


