
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

      1   Számviteli beszámoló

A Filantróp Társaság Barátság Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 
állított össze. Mérleg főösszege 2707 eFt, a saját tőke 2680 eFt. 

2A költségvetési támogatás felhasználása

Tárgyévben a Filantróp Társaság 7159 eFt állami támogatást kapott. A befolyt összegeket 
fel is használtuk kulturális céljaink elérése érdekében. Ez az összeg a 2010 évi elnyert 
pályázatok, valamint különféle társadalmi szervezetek által nyújtott támogatásból tevődik 
össze. 
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen az eredmény levezetés mutatja be.

3   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az összes bevétel 2010-ben 11 096 eFt volt, ami az előző évhez viszonyítva 318 eFt-al 
nőtt (2009-ben 10 778 eFt, 2010-ben 11 096 eFt ). Előző évben a központi 
költségvetésből 8 425 eFt támogatást kaptunk, ami 1266 eFt-tal kevesebb, mint a 2009 
évi támogatás.

A vagyon felhasználását részleteiben az alábbi táblázat mutatja be:

                                         Mértékegység: eFt
Megnevezés Tárgyév

Saját tőke       2680 
Induló tőke/Jegyzett tőke            0
Tőkeváltozás       2604
Tárgyévi eredmény           76

A saját tőke az előző évi 2566 e Ft összegről 2680 e Ft összegre változott. Az előző évhez 
képest a Társaság tartaléka (vagyona) 1635 eFt összeggel csökkent.
2010-ben az elnyert pályázati összegek és a kifizetések azonos időszakban történtek, van 
viszont olyan nyert pályázatunk, ahol a felhasználási és elszámolási időszak a következő 
évre esik. A Filantróp Társaság mindig törekedett arra, hogy az adott évben kapott 
bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.  

4 A cél szerinti juttatások kimutatása

2010. év során Filantrop Társaság Barátság Egyesületnél a számviteli nyilvántartás 
szerinti eszközátadásként nyújtott támogatása nem volt.

Pénzbeli támogatás-juttatás Egyesületünknél 2010-ben nem volt.



 

5 Kimutatás a kapott támogatásokról:

TÁMOGATÓ TÁMOGATOTT 
CÉL

TÁMOGATÁS ÖSSZEGETÁMOGATÁS ÖSSZEGE

ELŐZŐ ÉV TÁRGY ÉV
Központi Költségvetés (pl. normatív 
tám.)
Elkülönített állami pénzalap
Önkormányzat és szervei Újság megjelenés 1 207 920      648 960 
Gazdasági társaságok (Gazdálkodó 
szervezetek)
Közhasznú társaság
Magánszemélyek és egyéni 
vállalkozók
Pályázaton nyert támogatások Működési, újság 

támogatás
8 425 418 7 158 998 

SZJA 1%          21 738
Egyéb Újság támogatás 1 106 289     3 186 819
Összesen: 10 739 627 11 016 515

A Filantrop Társaság Barátság Egyesület 2010 évben is mindent megtett, hogy az újság 
megjelenéséhez forrásokat biztosítson. Több alkalommal, ahol lehetőség adódott, 
pályáztunk, így öt nyertes pályázattal 8 425 eFt támogatás kaptunk, az alábbiak szerint:

-Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány        3 508 998 Ft
-Nemzeti Kulturális Alapprogram                                                      1 200 000 Ft
-Nemzeti Civil Alap                                                                          2 450 000 Ft
                                                                       összesen:                      7 158 998 Ft
A fentieken kívül további támogatást kaptunk a Közhasznú Hermann – Niermann 
Alapítványtól, valamint az Újbuda Önkormányzatától.

6 A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, ill. 
összege

A Filantróp Társaság Barátság Egyesült tagjai, tisztségviselői nem részesültek személyi 
jellegű kifizetésben az év folyamán. 

         

7 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Egyesületünk 2009-ben vált közhasznú szervezetté.



A Barátság című folyóirat megjelenésének támogatásához hozzájárult a Közhasznú
Hermann – Niermann Alapítvány és Újbuda Önkormányzata, mely lehetővé tette, hogy a 
folyóirat 500 oktatási intézménybe, könyvtárba, közösségi házba és roma civil 
szervezetekhez juthasson el, ingyenesen, előfizetőinek száma összesen 1 261 volt. 

A Nemzeti Kulturális Alap 1,2 e Ft-tal az évi hat lapszám megjelenéséhez járult hozzá, 
mely támogatás nélkül ez nem lett volna lehetséges. A támogatást évek óta kapjuk és 
meghatározza folyóiratunk létét.

A Nemzeti Civil Alap 1,750 e Ft-os  támogatását két részletben kaptuk meg.
Elsősorban a Filantróp Társaság Barátság Egyesülete működését segítette (bérleti díj, 
weboldal működtetése, irodaszerek, számítógépek karbantartása, javítása). Rendszeres 
zenés Irodalmi Barátság délutánok megrendezését tette lehetővé több nagy- és 
kisvárosban (Pécs, Szeged, Budapest, Szekszárd, Bátaszék), melyeken a folyóiratot 
népszerűsítettük, ill. lehetőséget nyújtottunk a magyarországi nemzetiségi íróknak, 
költőknek, műfordítóknak a személyes bemutatkozásra, találkozásra olvasóikkal. 
Újságunkban a  - Civil Szervezeteknek - szóló rovatunkban hasznos tudnivalókat 
közöltünk,  pl. a közhasznúvá válásról, a civil szervezetek működéséről, pályázatokról 
stb.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány folyóiratunkat, mint 
nemzeti és etnikai  kisebbségi folyóiratot, évek óta támogatja: 2010-ben  3.509 e Ft-os 
támogatással, melyet  a nyomdai költségekre fordítottunk. Ez a támogatás a Barátság 
folyóirat  megjelenésének, tervezhetőségének, szerkesztésének biztonságát nyújtja az 
Egyesület számára.

Budapest, 2011. május 10.
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