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1. A szervezet alapadatai:

1. Elnevezés: Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány
2. Képviselő: Dr. Jakab Sára
3. Székhely: 1016 Budapest Hegyalja út 16.
4. levelezési cím: 1016 Budapest Hegyalja út 16.
5. közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60338/2008/4, 2008.08.06
9. közhasznúsági végzés száma, hatálya: 10618 2008.08.06
10. A szervezet céljának rövid leírása:
A magyar könyvkultúra, a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem
több évszázados hagyományainak ápolása, az olvasáskultúra szinvonalának
emelése.

2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolójának mérlege

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Alapítvány 2008-ban nem kapott költségvetési támogatást

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
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Bevételek:

0

Összesen:

0

Alapítványi részből 1% bevétele:

0

Kiadások:

35 e Ft

Alapítványi kiadások és ráfordítások:
Összesen

35 eFt

Vállalkozási kiadások és ráfordítások:
Összesen:

0

5. A cél szerinti juttatások kimutatása
Jogi személyeknek nyújtott támogatások
Összesen:

0
0

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékének kimutatása

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Civil Alapprogram
MASZRE

1.000 e Ft
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7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2008 évben nem nyújtott vezető
tisztségviselőinek juttatást.
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Budapest, 2009. május 31.

