KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójához
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1084 Budapest, Déri Miksa utca 10. IV/9.

bejegyző határozat száma:

Cg.01-09-963846/6

nyilvántartási szám:

Cg.01-09-963846

képviselő neve:

dr. Urbán Ágnes Viktória

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Társaság által kiadott atlatszo.hu internetes sajtótermék számos tényfeltáró írást
közölt, ezekkel összefüggésben a Társaság közérdekűadat-igényléseket tett, amelyek
eredményeként egyes közérdekű adatokat nyilvánosságra hozott, mások esetében
bírósághoz fordult a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog érvényesülése
érdekében.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése:

közhasznú
tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
hozzáférhetővé tétele [az Alaptörvény VI. cikk (2)
bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
26. § (1) bekezdése],
b) a környezeti információk hozzáférhetővé tétele [a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdése és 51. § (1)
bekezdése],
c) a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó
adatok hozzáférhetővé tétele [Alaptörvény 39. cikk (2)
bekezdés].

a közhasznú tevékenység
célcsoportja:

mindenki (a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
jogosultjai)

a közhasznú
tevékenységből részesülők
létszáma:

a Társaság által kiadott internetes sajtóterméket összesen
140,013 egyedi látogatója volt.

a közhasznú tevékenység
főbb eredményei:

A Társaság által kiadott internetes sajtótermékében több
mint 220 bejegyzés jelent meg, továbbá a Társaság több
mint húsz közérdekűadat-igénylést tett, ezen belül hét
keresetet indított bíróság előtt.
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
felhasznált vagyonelem megnevezése

vagyonelem
értéke

felhasználás célja

egyéb anyagköltségek

66 480,- ft

irodaszer, nyomtatványok
vásárlása

karbantartási költségek

875 000,- ft

honlap karbantartása

egyéb igénybe vett szolgáltatások
költségei

604 270,- ft

cikkírás megbízási szerződés
szerint, könyvelési díj

hatósági igazgatási, szolgáltatási
díjak, illetékek

1 000,- ft

illeték

pénzügyi, befektetési szolgáltatási
díjak

13 035,- ft

banki jutalék

bérköltség

135 652,- ft

munkavállaló bérköltsége

egyéb személyi jellegű kifizetés

455 000,- ft

felhasználói szerződés,
megbízási szerződés szerinti
díjazás

bér járulékok

127 091,- ft

munkabér és megbízási díjak
közterhei

értékcsökkenési leírás

61 000,- ft

egy összegben leírt kisértékű
szoftver értékcsökkenési leírása

egyéb ráfordítások

500,- ft

kerekítési különbözetek

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
cél szerinti juttatás megnevezése

előző év

tárgyév

-

-

0

tisztség

előző év

tárgyév

ügyvezető

-

0

felügyelőbizottság elnöke, tagjai

-

0

-

0

előző év

tárgyév

-

13 127 097,- Ft

-

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
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D. közszolgáltatási bevétel

-

0

E. normatív támogatás

-

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

-

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

-

13 127 097,- Ft

H. Összes ráfordítás (kiadás)

-

2 339 028,- Ft

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

-

717 743,- Ft

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

-

2 339 028,- Ft

K. Adózott eredmény

-

10 788 069,- Ft

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

-

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

igen

nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

igen

nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

igen

nem

Társadalmi támogatottság mutatói

mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

igen

nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

igen

nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

igen

nem

Budapest, 2012. május 21.

..................................................
dr. Urbán Ágnes Viktória
ügyvezető
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