A Soproni Múzeum Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2007. évről
1. Számviteli beszámoló:
- nyitó pénzkészlet:
- bankban: 1.517.202,- Ft
- pénztárban: 224.969,- Ft
- összes: 1.742.171,- Ft (2007. január 1.)
- bevételek:
- pályázat II. részlet (NCA) 228.378,- Ft
- SZJA 1% 102.239,- Ft
- kamatbevétel: 2.177,- Ft
- fénymásolás Dr. Csapodi Miklós befizetés 1.200 Ft,- Magyar Televízió befizetése: 10.000,- Ft
- összesen: 343.994,- Ft
- kiadások:
- NCA pályázatán nyomtató, szoftver vásárlása: 390.000,- Ft
- betétlekötés miatt 1.000.000,- Ft
- egyéb (könyvelés, postaköltség, borítóhoz hozzájárulás) 126.380,- Ft
- összes: 1.516.380,- Ft
- záró pénzkészlet:
- bank: 449.304,- Ft
- pénztár: 120.481,- Ft
- összesen: 569.785,- Ft (2007. december 31.)
Összes pénzkészlet: 569.785,- Ft + 1.015.725,- Ft lekötés = 1.585.510,- Ft
2. Kiadványok (CD is) leltári értéke: 1.594.922,- Ft.
3. Pályázatból vásárolt nagyértékű eszközök nettó értéke összesen: 524.186,- Ft
4. A kuratórium tagjai tiszteletdíjban nem részesültek.
Szakmai beszámoló
A Soproni Múzeum Alapítvány 2007-ben is az alapító okiratában meghatározott célok szerint végezte
tevékenységét, ezek kizárólag a Soproni Múzeum szakmai fejlesztését és a műtárgyvédelmet szolgálták. Az
NCA Nyugat-Dunántúli regionális Kollégiuma döntésének köszönhetően az Alapítvány 386.807 Ft pályázati
támogatásban részesült. Ennek köszönhetően 2007 májusában az Alapítvány egy HP Designer 70 típusú
nyomtatóval és egy Corel Photoshop nevű szoftverrel gazdagodott. A támogatás segítségével lehetőség
nyílott arra, hogy a Soproni Múzeum nagyságrendileg 100 ezer fotónegatívos és diafelvételes
fotóállományából a már digitálisan feldolgozott állomány a múzeum kutatói (köztük számos külföldi)
számára könnyebben, gyorsabban, a földrajzi határok nélkül válik hozzáférhetővé, mint korábban. Az akár A/
2-es méretben is nyomtatni képes printer többek között lehetővé teszi, hogy a múzeum kiállításainak
fotóigényét és a nagyméretű dokumentációs lapok (ásatások, épületfelmérések) sokszorosítását jelentős
költségmegtakarítással valósítsa meg.
Az Alapítvány a 2007. évben – az ismertetett nyomtató segítségével – több alkalommal készített a Soproni
Múzeum időszakos kiállításai számára meghívókat, plakátokat, fotónagyításokat, továbbá szemléltető
tablókat.
A megújult 17-18. századi evangélikus sírkőfal mint állandó kiállítás bemutatására a Soproni Múzeum 2007
augusztusában két múzeumi vezetőt jelentetett meg. Az egyik általános iskolások számára készült, címe:
Messziről jött Jakab, avagy egy kőfaragó legény tanulóévei Sopronban. A felnőttek vezetője az „Evangélikus
síremlékek Sopronban. A Soproni Múzeum 17-18. századi síremlék-gyűjteménye” címet viseli. Az
Alapítvány 30.000 forinttal támogatta a helyi közművelődés szempontjából rendkívül fontos
kezdeményezést.

