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2. Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról
A CAFÉ BÁBEL Egyesület a 2009-es évben két alkalommal nyert az NKA pályázatán,
áprilisban 2,5 és októberben 3 millió forintot, részben folyóirat kiadásra, részben a pécsi
Folyóirat Fesztivál megrendezésére és lebonyolítására.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
BEVÉTELEK
A Café Bábel Alapítványtól a működésre és a cél szerinti tevékenységre
kapott támogatás
6.600.000,Cél szerinti tevékenység (folyóirat értékesítés) bevétele
Bank folyószámlán elszámolt kamatbevétel

128.654,1.049,-

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI
Anyagköltség, irodaszerek

63.359,-

Fordítás

295.936,-

Cikkírás

164.500,-

Nyomdai szolgáltatás

701.594,-

Kiadványtervezés

756.000,-

Egyéb, a fesztivál rendezésével kapcsolatos költség (audio-vizuál techn.) 305.000,Reprezentáció

134.688,-

Szállás költség

434.015,-

Úti költség

643.649,-

Taxi
Hirdetés, reklám
Postai, internetes, számviteli, titkári tevékenység, szervezés költségei
Bankköltségek
Le nem vonható ÁFA összege

68.080,286.716,1.229.373,84.117,879.000,-
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2008. december 31-én a bankszámlák zárókészlete

525.243,-

4. Kimutatás a Café Bábel Egyesület cél szerinti juttatásairól
A közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége keretében senkinek nem nyújtott
pénzbeni vagy nem pénzbeni szolgáltatásokat.
5. Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről
Nemzeti Kulturális Alap:
Nemzeti Kulturális Alap:

04.17.
10.28.

2.500.000,3.000.000,-

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve
összege
A közhasznú szervezet nem nyújtott juttatásokat, illetve összeget a vezető
tisztségviselőinek.

7. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
A Café Bábel Egyesület a 2009-es évben a Café Bábel folyóirat 3 lapszámát jelentette
meg: az 56-57. Munka, az 58. Tekintély és az 59. Utca címűeket.
Ezeket a számokat nem pusztán kiadni sikerült az év folyamán, de kritikai és
közönségsikerre is vittük őket: a Café Bábel hagyományosnak tekinthető
lapbemutatóin kívül tudományos, egyetemista és vidéki közönség előtt is sikerült
beszélgetéseket szervezni, több (pozitív) kritika is megjelent hetilapokban a
számokról. Idén végre sikerült a lap szerkesztésén, kiadásán és terjesztésén túl arra is
energiákat fordítani, hogy minél többen tudjanak az egyes számok megjelenéséről.
Az egyesület októberben a IV. Folyóirat Fesztivált Pécsett rendezte meg, a kétnapos
rendezvény az ország egész területéről vonzotta a lapokat és a közönséget is.
Szakmai tevékenységünkről bővebben honlapunkon adunk tájékoztatást.

Zentai Violetta elnök
Café Bábel Egyesület
Budapest, 2010. február 10.
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