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CRITICAI LAPOK ALAPITVÁNY Közhasznúsági jelentés 

1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg. 

1.2. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége 
helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése nem 
szükséges. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetıség 

A szervezet elérhetısége: 1088. Budapest, Múzeum u.7. 

 

2.2. Azonosító adatok 

A szervezet más szervezetnek nem tagja. A CRITICAI LAPOK ALAPITVÁNY besorolása, a 
regisztrációt végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:  

Fıvárosi Biróság 

6071.ssz.alatt nyilvántartásba véve. 

 

2.3. Tevékenység általában 

A CRITICAI LAPOK ALAPITVÁNY 1994 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet fıbb 
tevékenységei az alábbiak:  

A müvészetkritika életbentartásának segitése, az értékes müvészeti alkotások népszerüsitése, fiatal 
kritikusok pályára segitése, a 

Criticai Lapok megjelenésének támogatása. 

2.4. Foglalkoztatottak 

A szervezet a tárgyidıszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. 

Megbizási szerzıdéssel foglalkoztatott. 

 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 

A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı 
információk közlése nem szükséges. 
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CRITICAI LAPOK ALAPITVÁNY Közhasznúsági jelentés 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az 
adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - igénybevett. 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek 

Kapott támogatások 

A CRITICAI LAPOK ALAPITVÁNY tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti 
bontásban az alábbi táblázat: 

Pályázati úton elnyert támogatások 

A szervezet a tárgyévben pályázati úton nyert és kapott támogatást. 

Támogatói: Nemzeti Kulturális Alap     11.000 eFt 

                   Munkaügyi Minisztérium         138 eFt 

                   Szülıföld Alapitvány                400 eFt 

Közhasznú tevékenység bevételei 

A CRITICAI LAPOK ALAPITVÁNY a tárgyévben közhasznú tevékenységébıl 755eFt bevételt ért el. 

5.2. Kiadások 

Cél szerinti juttatások 

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetıleg más juttatást nem 
nyújtott. 

Vezetı tisztségviselık juttatásai 

A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

Közhasznú tevékenység mőködési költségei 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó mőködési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelıen látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 

A CRITICAI LAPOK ALAPITVÁNY ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének 
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 


