KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010. év

a Sosem Art Kulturális Egyesület
2010. évi gazdasági és szakmai tevékenységéről

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
1, a számviteli beszámolót
2, költségvetési támogatás felhasználását
3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
4, a cél szerinti juttatások kimutatását,
5, a központi költségvetéstől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb
szervezetektől kapott támogatások mértékét,
6, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
7, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

1., Számviteli beszámoló
Melléklet szerinti mérleg- és eredménylevezetés tartalmazza.

2., A költségvetési támogatás felhasználása
Az egyesület 2010. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
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3/2, A szervezet bevételei 2010-ben az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott
bontásban az alábbi tételekből tevődtek össze:

a./ az alapítótól, a államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy
működésre kapott támogatás, ill. adomány;
- alapítótól.

0

- államháztartás alrendszerétől

0

- helyi önkormányzattól

Ft

- pályázati úton nyert támogatás

1 700 e Ft

- egyéb

e Ft

b./ közhasznú tevékenység bevétele:

1 962 e Ft

c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.:

e Ft

d./ a szervezet eszközinek befektetéséből szárm. bev.:
e./ tagdíj:

0
15 e Ft

f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel:
g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

Ft
0

3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 2010-ben az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban
az alábbi tételekből tevődik össze:
a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei:

2 583 e Ft

b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei:

0

c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei:

0

d./ közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett ktg.

3 /5,

A közhasznú szervezet bevételeinek és ráfordításainak egyenlege :
Összes bevétel:
Összes költség:
Egyenleg

3 677 e Ft
3 028 e Ft
649 e Ft

4./ Célszerinti juttatások kimutatása
Az egyesület 2010- ben nem nyújtott célszerinti juttatást.

445 e Ft

5./ Támogatások összetétele és mértéke
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6./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke

A szervezet vezető tisztségviselői nem részesültek semmilyen juttatásban.
7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

Közhasznú szakmai beszámoló

Szervezetünk 2010-ben szervesen kapcsolódott a Pécs város által elnyert Európa Kulturális Fővárosa
programsorozathoz. Ez évben rendhagyó módon megrendeztük 2010. szeptember 15-30 között
Synoptic Vízióaudiális Művészeti Találkozó című szakmai programunkat, mely a vizuális
művészetekre, a film-, videó- és képzőművészetre, elsősorban a médiaművészetre fókuszál, illetve
audiovizuális produkciók, mozgóképpel kísért színházi és zenei előadások bemutatására törekszik. Az
adott év munkái rendszerint egy téma köré rendeződnek, az idei év kulcsfogalma a ‘nyomkövetés’
avagy ‘tracking’ volt. http://www.sosemart.hu/synoptic_2.html
2010 áprilisában a Pécsi Egyetemi Napok keretében ’Ikarusz’ névvel hely-specifikus térinstalláció
létrehozását végeztük. Egy forgalomból kivont Ikarusz busz beépítésével, átalakításával egy új
átmeneti közösségi teret hoztunk létre, melybe zenei és színházi programokat szerveztünk.
http://www.rhiz.eu/artefact-73074-en.html
2010 júniusában Varázskert Fesztivál és Nemzetközi művészeti workshop címmel 2 hetes zenei,
színházi előadássorozatot szerveztünk és kreatív műhelyfoglalkozásokat rendeztünk a helyi
érdeklődők számára külföldi művészek közreműködésével. http://www.varazskert.kulturlab.org/
Tagjaink egyéni és csoportos művészeti munkákkal rendszeresen részt vesznek partnereink által
szervezett rendezvényeken, fesztiválokon. Hasonló alkotói munkát hajtottunk végre az Ördögkatlan

Fesztivál alatt is. 2010. augusztus 4-7 között ’Szubjektív mező’ címmel csoportos szoborkiállítást
szerveztünk Nagyharsányban

http://www.ordogkatlan.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=2
5, valamint ’Laboránsok’ címmel csoportos kiállítást állítottunk össze Kisharsányban.
http://www.ordogkatlan.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=2
5
2010-ben „Ciklus” címmel audiovizuális táncelőadást hoztunk életre, melyet a Frankofón Fesztivál
keretei között Pécsett, majd a ColorArt Fesztiválon Zalaegerszegen is bemutathattunk.
http://www.rhiz.eu/artefact-73154-en.html. Ugyanebben az évben „Kábel” címmel audiovizuális
táncperformansz-t rendeztünk, amivel partnerszeveztünk fesztiválján Wegajty-ban, Lengyelországban
debütálhattunk. http://www.rhiz.eu/artefact-73162-en.html
A külföldi jelenlét meghatározó volt a 2010-es évben, lengyel partnereink melett Oroszországba
utaztunk, „European Accents in Perm” című fesztiválon „New Land” elnevezésű előadás
létrehozásában működhettünk közre orosz, német és magyar művészek társaságában.

http://www.perm-duisburg-pecs.eu, melyet Perm mellett Duisburgban és Pécsett is
bemutathattunk.
Németországban, Dortmundban, az Európa Kulturális Főváros program keretében (Ruhr vidék Pécs
mellett szintén megkapta a címet) „Szimpla.Dupla.” címmel csoportos kiállítást rendeztünk, mely a
kortárs magyar képzőművészeti szcéna legtehetségesebb fiataljait mutathatta be. http://www.kh-

do.de/en/exhibitions/exhibitions2010/simpla_dupla_en.html
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