MAGYAR KÖNYVBARÁT KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS

2010

Budapest 2011. április 30.

2

Tartalom

1. A szervezet alapadatai
2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának
mérlege
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének
kimutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

melléklet:

kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3

1. A szervezet alapadatai:
1. Elnevezés: Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapitvány
2. Képviselő: Dr.Jakab Sára
3.
4. Székhely: 1016.Budapest Hegyalja út 16.
5.

6. levelezési cím: 1016. Budapest Hegyalja út 16.
7.
8. TB törzsszám:
9.

10.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.

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

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Alapitvány 2010. évben nem kapott költségvetési támogatást.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:

1.004 eFt

Részletesen:
MASZRE támogatás:
Pénzügyi müveletek bevétele

1.000 eFt
4 eFt

Kiadások:

1.066 eFt

Anyagjellegü szolgáltatások

1.066 eFt

Részletesen:
Nyomdaipari anyagköltség /Meghivók/
Bélyegző
Bérleti dijak /Lapnap 1-4/
Hirdetés /Könyvhét/
Könyvviteli szolgáltatás
Konyvesek.hu,makka.hu
Posta ktg.
Müvészeti tevékenység
Kulturális rendezvény
Bankköltség

104 eFt
6 eFt
300 eFt
400 eFt
20 eFt
12 eFt
32 eFt
156 eFt
13 eFt
23 eFt
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Alapítványi kiadások és ráfordítások:
Összesen

1.066 eFt 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
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Nemzeti Civil Alapprogram
NCA
MASZRE

1.000 e Ft

*

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2010 évben nem nyújtott vezető
tisztségviselőinek juttatást.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány 2009-ben 1 000 000 Ft támogatást nyert a
Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete pályázatán a
Könyvhét LapNap rendezvénysorozat megvalósítására.
A támogatás felhasználásával 2010-ben 4 alkalommal szerveztünk Könyvhét LapNapot.
A rendezények célja az volt, hogy a nyomtatott Könyvhét az olvasói előtt „élőben” is
megmutatkozzon. Az eredeti elképzelés az év folyamán kiegészült azzal, hogy a Könyvhét
LapNapok olyan témákat jártak körbe, amelyek aktuálisan a könyvesek, az olvasók
érdeklődését is foglalkoztatták. A LapNapok lehetőséget teremtettek arra, hogy tartalmilag
kibővülhessenek a Könyvhétben megjelenő írások azáltal, hogy a szerzőik, érintettjeik vitát,
eszmecserét indukálva élőszóban is kifejthették véleményüket.
Budapest, 2011. április 30.

*
A Magyar Könyvbarát Közhasznú..Alapítvány Kuratóriuma 2011. ápriilis 30-ai ülésén
elfogadta a 2010. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

7

kuratóriumi elnök

