
A Soproni Múzeum Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről
 
1. Számviteli beszámoló: 
 
- nyitó pénzkészlet:

- bankban: 449.304,- Ft,- Ft
- pénztárban: 120.481,- Ft
- összes: 569.785,- Ft (2008. január 1.)

Lekötés: 1.015.725,- Ft
Összesen: 1.585.510,- Ft
 
- bevételek: 
            - Sinka György támogatása Dorosmai Erzsébet könyvéhez: 25.000,- Ft
            - Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati támogatása (NCA): 182.673,- Ft
            - kamatbevétel: 33.306,- Ft
            - betétlekötés megszüntetése: 1.000.000,- Ft
            - összesen: 1.240.979,- Ft
 
- kiadások:
            - 5000 db nagycenki TKM-füzet rendelése 735.000,- Ft
            - könyvelés: 48.000.- Ft
            - támogatás a Soproni Szemle 2008/3. számának megjelentetéséhez: 30.000,- Ft
            - támogatás Dorosmai Erzsébet könyvéhez (grafikai szerkesztésre): 75.000,- Ft
            - nyomtatvány, útiköltség: 9.300,- Ft
            - összes: 897.300,- Ft
 
- záró pénzkészlet:
            - bank: 850.283,- Ft
            - pénztár: 63.181,- Ft
            - összesen: 913.464,- Ft (2008. december 31.)
 
A 2008. évi pénzügyi eredmény: - 672.046,- Ft.
 
2. Kiadványok (CD is) leltári értéke: 1.594.922,- Ft.
 
3. Nagyértékű eszközök nettó értéke összesen: 230.323,- Ft
 
4. A kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesültek.

Szakmai beszámoló

A Soproni  Múzeum Alapítvány 2008-ban  is  az  alapító  okiratában  meghatározott  célok  szerint  végezte 
tevékenységét, ezek kizárólag a Soproni Múzeum szakmai fejlesztését és a műtárgyvédelmet szolgálták..
Az  Alapítvány  5.000  példányt  rendelt  a  TKM  Kiskönyvtár  nagycenki  Széchenyi-kastélyt  és  az  ottani 
emlékkiállítást  bemutató  kötetéből  (043  sz.)  a  TKM  Egyesülettől.  Ezáltal  a  kastélylátogató  közönség 
számára ismét megvásárolhatóvá vált a népszerű kiadvány.
A Soproni Múzeum volt művészettörténészének, Askercz Évának a 70. születésnapja tiszteletére jelent meg a 
Soproni Szemle 2008/3. száma. Az Alapítvány a megjelentetést 30 ezer Ft-tal támogatta.
Ugyancsak támogatásban részesítette az Alapítvány azt a kiadványt, melyet Dorosmai Erzsébet művésztanár 
írt  és illusztrált.  A munka a gyerekek és diákok vizuális  nevelését  elősegítő,  id.  Storno Ferenc életét  és 
munkásságát bemutató, hiánypótló jellegű kiadvány. Egy hagyományos akvarelltechnikával illusztrált, színes 
könyvecske  formájában  mutatja  be  Storno  életútját.  Szöveges  része  Storno  önéletrajzi  írásai  és 
munkásságáról készült tanulmányok felhasználásával íródott.
Az  NCA Nyugat-Dunántúli  regionális  Kollégiuma  döntésének  köszönhetően  az  Alapítvány 182.673,-  Ft 
pályázati  támogatásban  részesült.  A támogatásból  –  a  szükséges  önrész  biztosításával  –  az  Alapítvány 
kiadványszerkesztő szoftvert (QuarkXpress 8) kívánt vásárolni. Erre a 2009. évben kerül sor.


