Az Ókortudományi Társaság kincstárnokának közhasznúsági jelentése a Társaság 2009. évi
pénzgazdálkodásáról
a) számviteli beszámoló:
A Társaság pénzügyileg rendezett tárgyévi bevételeinek főösszege 2.753.331.- Ft volt, melyek
a következő tételekből adódtak ki:
- a közhasznú célú működésre kapott központi költségvetési támogatás 1.930.000. Ft
volt (b pontban részletezve)
- A tagdíjból származó bevétel 446.500.- Ft volt,
- az egyéb (banki kamat) bevétel pedig 376.831. Ft-ot tett ki.
A Társaság közhasznúsági tevékenységének ráfordításként érvényesíthető kiadásainak
főösszege pedig 2.694.518.- Ft volt, melyek a következő tételekből adódtak ki:
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások, melyek összesen 1.203.995Ft-ot tettek ki, úgy mint:
- bérköltség, megbízási díj formájában: 490.119.- Ft (1 fő társasági adminisztrációs
bére, 2 fő latin verseny-szervezői megbízási szerződéses díjazása)
- Személyi jellegű egyéb kifizetések: 571.876.- Ft, ebből a tudományos díjakra kifizetett
összeg 500.000.- Ft, a latin verseny 1-3. helyezettjeinek díjai 71.876.- Ft)
- bérjárulékok 142.000.- Ft
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások, melyek összesen 1.189.491.- Ftot tettek ki:
• Irodaszer
19.025.• Posta
212.716.• Könyv-vásárlás
81.900.• Könyvelés
264.000.• Illeték
300.• Könyv kinyomtatása
200.000.• Arpinói Verseny nevezési
Quota befizetése
30.060.• 1 fő EIRÉNÉ-konferencia
szállás-ktsg.
30.826.• Fénymásolás,
33.155.• Verseny szervezőinek
Vállalkozási szerződéses
276.000.Számlás kifizetés (2 fő)
• Reprezentációs költségek
41.509.D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások – a bankköltség -, melyek összege
99.185.- Ft volt

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) összege 201.847.- Ft
A latin verseny résztvevőinek utazási költsége

A Közhasznú tevékenység és egyben a tárgyév pénzügyi eredménye tehát pozitív volt:
(2.753.331- 2.694.518=) 58.813.- Ft.
b) a költségvetési támogatás felhasználásáról. A közhasznú célú működésre kapott központi
költségvetési támogatás 2009-ben 1.930.000. Ft volt, amelyből:
-az OKM-től érkezett 600.000.- Ft az Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny tárgyévi
költségeire, ennek megfelelő felhasználásáról a Minisztériummal határidőre elszámoltunk (az
elszámolást az OKM elfogadta).
- Az MTA-tól érkezett a Társaság működési kiadásaira 880.000.- Ft, amelynek
megfelelő felhasználásáról az Akadémiával határidőre elszámoltunk (az elszámolást az MTA
elfogadta).
- Az OKM-től érkezett továbbá 450.000. Ft a Verseny 2010-es évi költségeire,
melynek felhasználásáról a Minisztériummal határidőre (2010. június 15.) el fogunk számolni.
c) a Társaság vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatás. A Társaság
(pénzforgalmi bankszámláin lévő összegekben, ill. lekötött betéteiben megtestesülő) saját
tőkéje 2008 végén 10.225.588.- Ft volt, 2009 végén pedig 10.307.403.- Ft, tehát a Társaság
saját tőkéje 81.815.- Ft-al növekedett.
A Társaság könyvelője által készített „Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
2009” szerint a Társaság tárgyévi mérlegének főösszege 10.390.000. Ft, ami az előző év
főösszegéhez, 10.395.000.- Ft-hoz képest 5000 forinttal kevesebb volt.
Összegezve, 2009-ben a Társaság bevételei 2.753.331.- Ft-ot tettek ki, mely a korábbi évből
származó 10.190173.- Ft maradvánnyal együtt, figyelembe véve a tárgyévi követeléseket és
kötelezettségeket 12.943.504.-Ft-ot tesz ki. A kiadások összege 2.694.518.- Ft volt,
melyeknek levonása után a 2009. év végén, a folyószámlán és a házipénztárban meglévő
maradványok összege 10.248.986.- Ft.
Budapest, 2010. május 26.

Adamik Béla s.k.
Kincstárnok
Megjegyzések:
1. a kincstárnoki jelentést a Társaság 2010. május 28-i közgyűlése elfogadta (l. jegyzőkönyv)
2. a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót a vonatkozó főtitkári jelentések
tartalmazzák.

