Az Ókortudományi Társaság kincstárnokának közhasznúsági jelentése a Társaság 2012.
évi pénzgazdálkodásáról
Az Ókortudományi Társaság 2012. évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
Először bemutatjuk és értékeljük a Társaság birtokában lévő eszközöket és forrásokat.
1. Tárgyi eszközök nincsenek a Társaság birtokában.
2. A forrásokra, azaz a pénzeszközökre rátérve, elöljáróban említjük, hogy a Társaság, a NAV
kerekítések miatt, 2.250.- Ft Követeléssel rendelkezik.
3. A tárgyév végén a Társaság birtokában lévő források, azaz pénzeszközök a következők
voltak: a pénztárban 25.078.- Ft, az Erste elszámolási bankszámlán 821.096.- Ft, az OTP
Marót-elszámolási betétszámlán 10.526.- Ft, lekötött betétben pedig 11.200.000.- Ft. A
források, pénzeszközök így összesen 12.056.700.- Ft-ot, az elöljáróban említett Követeléssel
együtt pedig mindösszesen 12.058.950-Ft-t tettek ki.
4. A Társaság saját tőkéje 11.962.696 Ft volt, melyből az Alapító vagyon 2.339.000.- Ft, a
Tőkeváltozás, tehát az előző évek eredménye 9.093.134.- Ft volt, a Társaság tárgyévi
eredménye alaptevékenységből pedig 530.562.- Ft-ot tett ki. A Társaság saját tőkéje tehát
stabil. A tárgyévben a Társaság vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
5. A Társaság fennálló kötelezettségei a következők: a 2012. évben átutalt és fel nem használt
SZJA 1% 94.587.- Ft, a NAV felé utalások kerekítése miatti kötelezettség pedig 1.667.- Ft-ot
tesz ki. Így a Társaság összes kötelezettségei 96.254.- Ft-ot tesznek ki.
6. A Társaság rendelkezésére álló összes forrás, és így egyben a Mérleg főösszege
12.058.950.- Ft volt.
Másodsorban ismertetjük a Társaság közhasznú tevékenységének bevételeit és
ráfordításait:
1. A bevételek tekintetében a 2012. évben befizetett tagdíjak összege 462.100- Ft-ot tett ki, az
MTA 2012. évi támogatása 724.000- Ft volt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatából
600.000- Ft származott, a 2011 évben megkapott, de 2012 évben felhasznált SZJA 1%-ból
143.332.- Ft bevétel keletkezett, a banki kamatok bevétele 649.347.- Ft volt, a kerekítésekből
adódó bevétel pedig 559.- Ft-ot tett ki. Így a Társaság összes bevétele 2.579.338.- Ft volt.
2. A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításai, azaz kiadásai a következők voltak:
anyagköltség, irodaszer 14.185.- Ft volt egyéb (köztük a számviteli, és a tanulmányi versenyszervezési) szolgáltatásokra 738.934.- Ft-ot költöttünk, a banki költség, illeték 116.201.- Ft-ot
tett ki, a (tanulmányi verseny szervezésével kapcsolatos) megbízási díjak bruttó értéke
276.000.- Ft volt, a díjazottaknak kifizetett bruttó összeg 441.975.- Ft-ot tett ki, a megbízási
díjak és közterhei 185.789.- Ft-ot tettek ki, a tanulmányi verseny útiköltség-térítéseire
127.450- Ft-ot fordítottunk, a külföldi szervezetben (azaz a FIEC-ben) fennálló tagságunk
díjára 97.803.- Ft-ot költöttünk; a nemzetközi Horatius konferencia támogatására 50.000.- Ftot fordítottunk, a kerekítési veszteség pedig 439.- Ft volt. Így a Társaság összes
ráfordításai, azaz kiadásai 2.048.776.- Ft-ot tettek ki.
3. A Társaságnak a tárgyévben vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítása nem volt.
Ha a Társaság bevételeit és kiadásait összesítjük, láthatjuk, hogy a Társaság adózás előtti
eredménye, s így egyben a közhasznú működés eredménye 530.562.- Ft volt.
Harmadsorban beszámolunk a költségvetési támogatás felhasználásáról. A közhasznú
célú működésre kapott központi költségvetési támogatás 2012-ben 1.467.332.- Ft volt,
amelyből:
Az MTA-tól érkezett a Társaság működési kiadásaira 724.000.- Ft, amely összegből
személyi kiadásokra (azaz tudományos és tanulmányi verseny-díjakra) 254.983.- Ft-ot, dologi

kiadásokra (többek között könyvelésre, tanulmányi verseny útiköltség-térítésére, FIECtagdíjra etc.) 469.017.- Ft-ot fordítottunk. A Támogatás megfelelő felhasználásáról az
Akadémiával határidőre elszámoltunk (az elszámolást az MTA elfogadta).
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól pályázati úton 600.000.- Ft-ot kapott
Társaságunk az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi verseny megszervezésére, amely
összegből a versennyel kapcsolatos személyi kiadásokra 324.000.- Ft-ot, dologi kiadásokra
pedig 276.00.- Ft-ot fordítottunk. A Támogatás megfelelő felhasználásáról a Minisztériummal
határidőre elszámoltunk (az elszámolást a Minisztérium elfogadta).
A költségvetési támogatás része volt a NAV-tól 2011 évben megkapott, de 2012 évben
felhasznált SZJA 1%-ból származó 143.332.- Ft, amelyet teljes egészében személyi
kiadásokra (A Társaság ifjúsági előadói pályázat díjaira, és a Társaság tanulmányi
versenyének 3 díjára) fordított. Az összeg felhasználása és elszámolása az előírásoknak
megfelelően megtörtént.
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, 2012-ben a Társaság bevételei 2.579.338.- Ft-ot, kiadásai pedig 2.048.776.- Ft-ot
tettek ki, így a közhasznú működés eredménye pozitív, a nyereség 530.562.- Ft volt. A
tárgyév végén a Társaság birtokában lévő források mindösszesen 12.058.950-Ft-ot tettek ki,
így a Társaság működése eredményesnek, anyagi helyzete stabilnak nyilvánítható.
Budapest, 2013. május 17.
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Megjegyzések:
1. a közhasznúsági kincstárnoki jelentést a Társaság 2013. május 17-i közgyűlése elfogadta (l.
jegyzőkönyv)
2. a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámolót a vonatkozó, a Társaság közgyűlése
által elfogadott főtitkári jelentések alapján készült mellékelt elnöki beszámoló tartalmazza.

