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A Liszt Múzeum Alapítvány közhasznúsági jelentése a
2019. esztendőről

1. Számviteli beszámoló
A Liszt Múzeum Alapítvány a számviteli törvény előírásainak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló nincs
könyvvizsgálattal alátámasztva.
2019-ben az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 5.295 ezer Ft
(pontosítva 5.294.835 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás 396 ezer Ft (pontosítva
395.498 Ft) vagyonnövekedés, amelynek következtében a saját tőke 5.295 ezer
Ft-ot (5.294.835 Ft) tesz ki.

2. Vagyonváltozás bemutatása
A bázisévhez mérve a Liszt Múzeum Alapítvány vagyona 396 ezer Ft-tal növekedett.
A bevételek, amelyek összege 1.411 ezer Ft volt a beszámolás évében, a 2018.
évi volumennek mindössze 48 %-át tették ki. Ezen belül a személyi jövedelemadó
1%-ából realizált rész (44 ezer Ft) 10 ezer Ft-tal magasabb a bázisévinél. A 44
ezer Ft-os volumenben 2016-os (15 ezer Ft) és 2018-as (29 ezer Ft) felajánlások voltak.
A kapott támogatások 495 ezer Ft-ot értek el (2018-ban: 2.304 ezer Ft). A támogatások a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatától származtak.
A ráfordítások volumene 1.015 ezer Ft volt, amely 306 ezer Ft-tal maradt el a
2018. évitől.
A ráfordítások teljes volumenüket tekintve közhasznú ráfordítások voltak, amelyek 73,2 %-a közvetlen alapítványi célú költség volt (744 ezer Ft), 26,8 %-a
pedig közvetett alapítványi költség, amelyek a civil szervezet törvényes működésének feltételeit biztosították (számviteli szolgáltatás, bankköltségek, postaköltség).

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
2019-ben az alapítvány külső szervezetek részére nem adott pénzbeli támogatást.

4. Az alapítványi bevételek felhasználása
Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel pénzforrásait (részletes kifejtése a vagyonváltozás bemutatásánál). A fontosabb tételek:
- Rajzpályázat költségei 295 ezer Ft
- Múzeumi képeslapok beszerzése 96 ezer Ft (a múzeum látogatóinak támogatását e képeslapokkal köszöni meg az alapítvány),
- Amortizáció tárgyévi ráfordításai 281 ezer Ft,
- Törvényes működéshez köthető közvetett költségek, 271 ezer Ft.

5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása
A Liszt Múzeum Alapítványnál vezető tisztségviselők részére semmiféle személyi jellegű kifizetés – 2019-ben - sem történt.

6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb
beszerzésekről, rendezvényekről és programokról szóló rövid beszámoló
A Terézváros Önkormányzata 2019. évben két alkalommal adott vissza nem térítendő támogatást az alapítvány részére. A kapott összesen 495 ezer Ft-ból
részben múzeumi berendezési tárgyakat vásároltak – összesen 200 ezer Ft
értékben (egy faragott karosszék, térelválasztók, függönyök, szőnyeg, hangszórók), részben pedig a rajzpályázatot finanszírozta az alapítvány (295 ezer
Ft). A rajzpályázat felhasznált eszközeire, zsűrizésére, jutalmazására használták fel a pályázati támogatást.
Saját 2019-es, illetve felhalmozott forrásból egyedi múzeumi tárgyakat vásároltak. Liszt Ferenc 1886. június 16-án, Weimarban keltezett levelét Berthold
Kellermannhoz, eredeti borítékkal – egy magánszemélytől vásárolták meg (800
EUR, azaz 265 ezer Ft-os áron). Emellett megvásárolták Gróf Zichy Géza Em-

lékeim - 1. magyar kiadását, Zichy gróf aláírásával, a Katolikus krónika
Bogisich emlékszámát és Seyler: Offerotorium Solenne kottáját. E három muzeális tárgyat 65 ezer Ft-ért szerezték be.
A múzeum látogatói számára - a korábbi évekhez hasonlóan - képeslapokat,
ismertető katalógusokat juttattak a vendégek által adott támogatásokat
megköszönve.

7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés
Erőforrás ellátottsági mutatók
- 2018-2019. évi bevétele – két év átlagában (2.195 ezer Ft) – meghaladta
az 1 Milló Ft-ot – kritérium teljesült
- 2018-2019. évi egybeszámított adózott eredménye (2.053 ezer Ft) nem
negatív - kritérium teljesült

- 2018-ban és 2019-ben az alapítványnál nem volt személyi jellegű ráfordítás. nem teljesült

Társadalmi támogatottság mutatói
- 2019-ban a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel meghaladta az
összes bevétel 2 %-át, azonban 2018-ban nem, így a kritérium nem teljesült
- közhasznú célú költségek 2018-ban és 2019-ben két év átlagában az
összes ráfordítás 100 %-át tették ki – kritérium teljesült

- nem vesz részt tartósan legalább 10 önkéntes segítő az alapítvány tevékenységében – nem teljesült.

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytatott.
Az Alapítvány 2019-ben is teljesítette a közhasznúság megtartásához szükséges kritériumokat.

Budapest, 2020. március 20.

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Liszt Múzeum Alapítvány kuratóriuma
2020. május 8-án elfogadta.

