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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 1072 Budapest, Dob utca 20. II. emelet 25.

2.2. Azonosító adatok

A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Szellemkép Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző szerv
neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
Fővárosi Bíróság
12 pk.60.324/2005/3.

2.3. Közhasznú tevékenység

A Szellemkép Alapítvány nyitott formájú szabadiskola, ahol főiskolai rendszerű fotográfus képzés zajlik.
Másik közhasznú tevékenysége kortárs művészeti folyóirat szerkesztése és megjelentetése.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév
Változás

Értékben %-ban

Induló tőke 100 100 0 0.00

Tőkeváltozás -1 009 - 900 109 10.80

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00

Közhasznú tevékenység eredménye 11 686 8 589 -3 097 -26.50

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az adózó
rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe.
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4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A Szellemkép Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi
táblázat:

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert támogatások főbb jellemzői az alábbiak:
 
Nemzeti Kultúrális Alap, Fotóművészeti szakmai kollégiuma, a Szellemkép vizuális művészeti folyóirat 2010.
évi 4. lapszámának kiadására adott 2 000 000 forint támogatást.

Nemzeti Civil Alapprogram Közép-magyarországi Regionális kollégiuma (Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium nevében az ESZA szolgáltató Nonprofit Kft) a Szellemkép 
Alapítvány 2010. évi működésére adott 400 000 forint támogatást.

Nemzeti Kultúrális Alap Fotóművészeti szakmai kollégiuma a Szellemkép 15 jubileumi 
rendezvénysorozat 2010-es kiállítási programjára,valamint kiállítási dokumentációk megjelentetésére adott
400 000 Ft támogatást.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Szellemkép Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység bevételei
Jogcím Összeg

(1000HUF)

Fotó oktatás 4 481

Folyóirat értékesítés 19

Összesen: 4 500

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
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A Szellemkép Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A Szellemkép Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben
anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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