Az Ókortudományi Társaság kincstárnokának közhasznúsági jelentése a Társaság 2011.
évi pénzgazdálkodásáról
a) számviteli beszámoló:
Az Ókortudományi Társaság 2011. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 11.575.466.- Ft.
A Társaság pénzügyileg rendezett tárgyévi bevételeinek főösszege 1.651.432.- Ft volt, melyek
a következő tételekből adódtak ki:
- a közhasznú célú működésre kapott központi költségvetési támogatás 867.332. Ft
volt:
- az MTA támogatás bevétele 724.000.- Ft volt,
- az SZJA 1 % felajánlásokból 143.332.- Ft bevételünk keletkezett,
- egyéb bevételek:
- banki kamat bevétel 453.100. Ft-ot tett ki,
- tagdíj bevételek 331.000.- Ft
A Társaság közhasznúsági tevékenységének ráfordításként érvényesíthető kiadásainak
főösszege pedig 2.051.175.- Ft volt, melyek a következő tételekből adódtak ki:
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások, melyek összesen 957.430.- Ftot tettek ki, úgy mint:
- megbízási díj formájában: 276.000.- Ft (2 fő latinverseny-szervezői megbízási
szerződéses díjazásának bruttó összege)
- Személyi jellegű egyéb kifizetések: 484.430.- Ft, a tudományos díjakra és a
tanulmányi verseny helyezéseire fordított kifizetések bruttó összege
- közteher 197.000.- Ft, amely a megbízási díjak TB járulékait és a tudományos, ill.
tanulmányi versenydíjak EHO-ját tartalmazza.
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások, melyek összesen 923.252.- Ft-ot
tettek ki, úgy mint:
• Irodaszer
8.020.• Posta
27.190.• Könyvelés
406.250.• Verseny szervezőinek vállalkozási szerződéses
Számlás kifizetés (2 fő)
276.000.• Ókor Kulturális Kht. Marót-díj
150.000.• Egyéb költségek (másolás, reprezentáció)
55.792.D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások – a bankköltség -, melyek összege
46.255.-Ft volt
E. A szervezet által nyújtott támogatások, a latin verseny résztvevőinek utazási
költségének (pénzügyileg rendezett) összege 124.240.- Ft volt
A Közhasznú tevékenység és egyben a tárgyév pénzügyi eredménye tehát negatív volt:
(1.651.432 – 2.051.177 =) -399.745.- Ft. A negatívum legnagyobb részt 2 körülményből
fakadt: egyrészt Társaságunk az Ábel Jenő latinverseny 2011/2012-es tanévi megrendezésére

2011.ben nem kapott előfinanszírozásban támogatást, amelynek összege szépíthette volna a
mérleget, másrészt a tagdíjakból sem folyt be az aktuális taglétszám alapján elvárható összeg.
Mindezek tükrében indokolt és megoldandó a tagdíjak befizetésének hatékonyabb ösztönzése,
a tagdíjfizetési hajlandóság jelentős növelése.
b) a költségvetési támogatás felhasználásáról. A közhasznú célú működésre kapott központi
költségvetési támogatás 2011-ben 867.332. Ft volt, amelyből:
- Az MTA-tól érkezett a Társaság működési kiadásaira 724.000.- Ft, amelynek
megfelelő felhasználásáról az Akadémiával határidőre elszámoltunk (az elszámolást az MTA
elfogadta).
−
A költségvetési támogatás része volt az átutalt 143.332.- Ft a felajánlott SZJA
1%, melynek, felhasználása és elszámolása az előírásoknak megfelelően megtörtént.
c) a Társaság vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatás. Előző évhez képest a
Társaság tőkéje az elszámolt veszteségekkel csökkent.
Társaságunk vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást, sem személyi jellegű
ráfordítása nem volt, mert a közhasznú társaságunk vezető tisztségviselői ez évben sem
részesültek munkájukért, az alapszabályunknak megfelelően, juttatásban.
Összegezve, 2011-ben a Társaság bevételei 1.651.432- Ft-ot tettek ki, mely a korábbi évből
származó 11.975.211.- Ft maradvánnyal együtt, 13.626.643.-Ft-ot tesz ki. A kiadások összege
2.051.177.- Ft volt, melyeknek levonása után a 2011. év végén, a folyószámlán és a
házipénztárban meglévő maradványok összege 11 575.466.- Ft.
Budapest, 2012. május 18.
Adamik Béla s.k.
Kincstárnok
Megjegyzések:
1. a kincstárnoki jelentést a Társaság 2012. május 18-i közgyűlése elfogadta (l. jegyzőkönyv)
2. a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót a vonatkozó főtitkári jelentések
tartalmazzák.

