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Egyesülete
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőre

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Café Momus Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót
állított össze.
A mérleg főösszege: 1.617.000. –Ft
a saját tőke: 1.617.000.- Ft
A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és
a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben az egyesület 1.000.000 Ft állami támogatást kapott a Nemzeti
Kulturális Alaptól honorárium jellegű költségekre.
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja
be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 313 ezer
Ft
összeggel nőt. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz.
melléklete mutatja be.
Az Egyesület nyitó vagyona 850.937 Ft készpénzből, 171.876 Ft banki
folyószámlán tartott összegből áll.
Záró vagyona 1.211.316 Ft készpénz, 406.157 Ft folyószámla összeg .
2011 évi felhasznált összegek:
Működési költség: 432 e Ft
/ terembérlet, posta ktg, irodaszer, könyvelési díj, fénymásolás, nyomtató
patron
Egészségügyi célokra fordított összeg: e Ft
Működési költségeinket igyekszünk alacsonyan tartani és a megpályázott
támogatásokból finanszírozni, hogy minél nagyobb összeget tudjunk

közhasznú céljainkra fordítani.
Éppen ezért sem a vezető tisztségviselők sem az Ellenőrző Bizottság
tagjai nem kérnek semmilyen anyagi juttatást munkájuk után

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz.
melléklet).

5. KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL,
ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Egyesületünk össze se n 1 . 1 1 8 e z e r Ft-ot k a p o t t ilyen
címen. Ebből állami alapokból érkezett támogatás 1.000 ezer Ft,1 % adóból
118 eft. A kapott költségvetési támogatások részletes bemutatását az 5. sz.
melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

TISZTSÉGVISELŐINEK

NYÚJTOTT

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt.
A k i f i z e t é s e k részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
7.1.

Az Egyesület 2000. 09.28-én jött létre alapszabállyal, és 2000.09.28-án
került bejegyzésre közhasznú szervezetként.
Célunk megvalósítása:

A tavalyi évben lapunkban összesen 64 írás jelent meg budapesti koncertekről
és az operaház repertoár előadásairól. Ezeken túl 2011-ben 12 vidéki
hangversenyről, s több vidéki zenei fesztiválról (Zemplén, Sopron, Szeged,
Pannonhalma, Miskolc) tudósítottunk. Igyekeztünk az ország minden
szegletébe eljutni, hogy a jelentősebb operabemutatókról tudósíthassunk
(Budapesten számos helyszínen, Szeged, Debrecen, Miskolc, Bartók +…
fesztivál).

Idén is igyekeztünk bekapcsolódni a nemzetközi opera- és hangversenyéletbe,
összesen 15 jelentős koncertről és operaelőadásról írtunk a zenei világ jelentős

városaiból (Bécs, Brüsszel, Lockenhaus, London, Pozsony, Prága, Temesvár,
stb.).

2011-ben is feladatunknak tekintettük a hazánkban megjelenő komolyzenei
hordozók piacának bemutatását. Ennek során 8 kamara, 6 szimfonikus, 12
opera és 17 vokális szólólemez került nagyítónk alá. Összesen 14 zenei témájú
dvd-ről írtunk és minden korábbinál több, összesen 20 zenei könyv
ismertetésére vállalkoztunk.

22, ún. főtéma cikkünkben egyebek mellett megemlékeztünk jeles zenei
személyiségek évfordulóiról (Martha Argerich, Kovács János, Kurtág György,
Liszt Ferenc, Magda Olivero, Steve Reich, Szokolay Sándor ). Összesen 17
interjút készítettünk, melyekben elsősorban a hazai zenei élet új (Nagy, Péter,
Vajda Gergely, Ókovács Szilveszter stb.) és már visszavonult személyiségeit
(László Margit, geszthy Szilvia) mutattuk be. Tanítványával róla folytatott
interjúval búcsúztattuk Lukács Ervint. Folyamatosan figyelemmel kísértük
Operaházunk szervezeti változásait. A különböző vitatémákhoz 5
kommentárral járultunk hozzá, s szerkesztőségünk 23 jelentősebb esszét,
tanulmányt jelentettünk meg tavaly. Balázs Miklós Kollégánk nagy
karmestereket bemutató remek portrésorozata immár a 44. részéhez érkezett
tavaly.

Tovább üzemeltettük a korábbi években indított rovatokat, a Művész-Blogot és
a „A nap képé”-t, melyben az év minden napján új – zenei témájú – fotót
mutatunk be. A hétköznaponként új feladatokkal jelentkező két vetélkedőnk
egyre népszerűbb, a „Momus-játék” és a „Kimernya?” napról napra jelentős
számú játékost vonz.

Összefoglalva: a 2011-es év a Café Momus olvasói számára izgalmas és
változatos év volt. Olvasóink száma folyamatosan növekedett, regisztrált
felhasználóink száma meghaladta a 2.700 főt, a fórum-hozzászólások száma az
évben 21247 db volt.

Összességében véve az Egyesület ellátta az alapszabályban lefektetett célok
megvalósítását úgy, hogy azt költség takarosan, megfontoltan tette, igyekezve
hogy valóban teljesíteni tudja kitűzött céljait.

Budapest, 2012. május 11.

Záradék:
A jelentést a Café Momus Egyesület közgyűlése 2012 május 11-i ülésén
elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény kimutatás

Budapest, 2012
Elnök

Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő állította össze,
könyvszakértő azt nem vizsgálta.

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év

Támogatásnyújtó neve

Támogatás
időpontja

NKA

2011.04.01

SZJA 1%-os támogatás 2011.10.13

Felhasználás célja
összege (Ft)
1.000.000.118.025,-

Közhasznú tevékenységek
támogatása
Közhasznú tevékenységek
támogatása (szja 1%)

Felhasználás összege
(Ft)
előző évi
tárgyévi

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás
határideje

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás
határideje

0
1000000
0 118025

0
0
0
0

Támogatásnyújtó neve

Támogatás
időpontja

Felhasználás célja
összege (Ft)

Felhasználás összege
(Ft)
előző évi
tárgyévi
0
0
0

Összesen:

1.118.025 Ft
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Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés

Előző évi
összeg (eFt)
710

Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
313
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
Egyéb

Tárgyévi összeg
(eFt)
%
1.023
144,08

189,
777

594
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Változás

Megjegyzés
eFt

594

281

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
Tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft)
elızı évi
tárgyévi

Eltérés
%

Megjegyzés
Ft

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év
Juttatás megnevezése
Központi költségvetési szervtől

NKA

Támogatott cél

Szerzők díjazása

Támogatás összege (Ft)
előző évi
tárgyévi
1.500.000

1.000.000

Magánszemélyektől
SZJA 1%-a (NAV)

27.366

118.025

ÖSSZESEN:

1.527.366

1.118.025

%

Ft
-500.000

Helyi önkormányzat és szervei

68.256

19

Vált
ozá

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifizetések

Juttatás összege (Ft)
előző évi
Tárgyévi
0

Eltérés
0

%
0

Megjegyzés
Ft
0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések*

Adott kölcsönök összege
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

0
0

0
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0

0

