MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2009.

2009. évi egyszer sített éves beszámoló kiegészít melléklete
I. Általános jellemz k
Az alapítvány 1995. december 21-én jött létre.
Alapító: Budapest I. kerületi Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Alapítvány célja: A f város I. kerületében és a Budai Várnegyedben él polgárok és
a polgárok civil szerz dései részére erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása, nemzeti
kultúránk ápolására, a kerület irodalmi hagyományainak megtartására és újjáélesztésére,
Márai Sándor emlékének ápolására és meg rzése, életm vének feldolgozása.
Induló, jegyzett t ke: 2.800 E Ft

II. Számviteli politika f bb vonásai
Az alapítvány számviteli törvény el írásait figyelembe véve kett s könyvvitelt vezet,
egyszer sített éves beszámolót készít, eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
2009. évi mérleg elkészítésének id pontja: 2010. 03. 31.

1./ Értékelési alapelvek
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tekintetében az értékelés alapja a tényleges
beszerzési ár.
A terv szerinti érték csökkenés megállapítása a várható használati id és a maradványérték
figyelembevételével történik.
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a maradványértékkel csökkentett
bruttó értékre vetített leírást alkalmazzuk.
Az 100.000,- Ft egyedi érték alatt beszerzett, de egy éven túl elhasználódó immateriális javak
és tárgyi eszközök a használatbavételkor - egy összegben - értékcsökkenési leírásként kerülnek
elszámolásra.
A vásárolt készéletek évközben költségként kerülnek elszámolásra. A fordulónapon
mennyiségi felvétel készül, amely az utolsó beszerzési ár alkalmazásával kerül értékelésre.
Az Alapítványnál 2009. évben tárgyi eszköz beszerzés nem volt.

Az alapítvány tárgyi eszköze E Ft
1 db Fax telefon

bruttó értéke:
ért.csökk.
nettó értéke:

62
62
0
-2-

III. Tájékoztató rész
l./ Közhasznú tevékenység bevételei E Ft-ban
Alapítótól kapott m ködési célú támogatás
Közhasznú célra kapott támogatás
Bankkamat
Összesen:

5.000
0
3
5.003

2009-ben támogatásként az alapítótól 5 millió forint érkezett az alapítvány számlájára.
A 2008-ban megjelentetett Babits-cd eladásából közel 400 ezer forintos bevétele keletkezett az
alapítványnak ebben az évben. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körhöz
eljusson a cd, ezért nagyobb részt ajándékozásra szánja a kiadványt.
A közalapítvány 2009-ben is elkülönítette a Márai Sándor nevével fémjelzett, rendkívül sikeres
irodalmi rendezvénysorozat megrendezéséhez szükséges közel 3 millió forintos összeget,
amelyet teljes egészében a rendezvény költségeire fordított.
Az Írott Szó Alapítvány és a Márai Sándor Közalapítvány közös szervezésében 2009-ben is
megrendezésre került az ún. „Magyar Napló hajóút”, amelynek költségeihez 300 ezer forinttal
járult hozzá az alapítvány.
A Magyar Napló Budapest Márai Sándor életét és munkásságát bemutató lapszámának
megjelentetéséhez 800 ezer forintot biztosított a kuratórium.
A Budavári Evangélikus Gyülekezet és az alapítvány közös rendezvényeként 2009-ben
pünkösdi koncert valósulhatott meg. Ennek költségeihez 600 ezer forinttal járult hozzá az
alapítvány.
A m ködési költségek közel 600 ezer forintot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a
könyvvezetési és könyvvizsgálati díjat, az adminisztrációs munkákért kifizetett megbízási díjat
és járulékait valamint a bankköltséget. Az alapítvány vezet tisztségvisel i díjazásban nem
részesültek.
2./ Közhasznú tevékenység ráfordításai E Ft-ban
Igénybevett szolg.
Személyi jelleg
Bankköltség
Összesen:

226
325
42
593

Alapítvány által nyújtott támogatások:

5.117,- e Ft

3./ Vállalkozási tevékenység bevételei (Babits Cd) E Ft
Eladás bevétele

396

4./ Vállalkozási tevékenység ráfordításai E Ft

ELÁBÉ
Különadó
Összesen:

287
4
291

5./ Tájékoztató rész
Alapítvány tárgyévi eredménye:

- 603 e Ft

2009.12. 31.-én az alapítvány saját t kéje:

1.028 e Ft

Budapest 2010. 03. 31.

A beszámolót összeállította: Széll Éva (regisztrációs szám: 150927)

