KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2018

1. Szervezet azonosító adatai

Revizoronline Nonprofit Kft.

1.2. Székhely

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. 5. em. 24.

1.3. Szervezet cégjegyzékszáma

01-09-924203

1.4. Szervezet adószáma:

14878804-2-41

1.6. Képviselő neve:

László Ferenc

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Revizor kritikai portál online felületén kritikák, interjúk, elemzések megjelentetése a kulturális
események, termékek, produktumok köréből. Szakmai monitoring tevékenység, melynek célja a
kultúrafogyasztás szélesítése, a kulturális értékek közvetítése, rögzítése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

A Revizor kritikai portál működtetése, szerkesztése, cikkek írása, megjelentetése

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1998. évi CLVI. törvény 26.§c) pontja

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:

kultúrafogyasztó közönség és mindenki

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1.000.000 fő

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Revizor kritikai portál látogatottsága a célcsoport és a tevékenység mátrixában kiemelkedő. Mind a kulturális szcéna szereplői,
mind a közönség felől jelentős igény mutatkozik a szakkritikai megmérettetésre. A nemrégiben bevezetett videokritika ugyancsak
gyorsan népszerű lett, megtalálta célközönségét, kivált azok körében, akik a mélyebb és szakmai mérlegelés iránt nyitottak.

Keltezés:

Budapest, 2019. május 12.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P. H.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2018. ÉV
Szervezet neve:
Revizoronline Kiadói NKft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

6.1. Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.1. Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Keltezés:

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

Budapest, 2019. május 12.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Szervezet neve:
Revizoronline Kiadói NKft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)
Előző év (1)

B. Éves összes bevétel
ebből:

Tárgyév (2)
21 563

25 308

57

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

21 506

2 508

H. Összes ráfordítás

19 780

20 362

512

269

19 780

20 362

1 623

4 946

0

0

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

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

X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

X

Nem

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

X

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

X

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

X

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]

Keltezés:

X

Budapest, 2019. május 12.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P.H.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Revizoronline Kiadói Nonprofit Kft.
A Revizor kritikai portál megjelentetése
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018.
13.075.000,- Ft
13.075.000,- Ft
13.075.000,- Ft
11.767.500,- Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

13.075.000,- Ft

13.075.000,- Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Revizor kritikai portál 2018-ban is folyamatosan megjelent; összesen közel 700 kritika, interjú, elemzés és
fesztiválbeszámoló jelent meg a felületén. A támogatást a cikkek megírására, megíratására, szerkesztésére,
informatikai megfeleltetésére, archiválásra fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A Revizor megjelentetése azt jelenti, hogy minden művészeti ágban közöl írásokat: irodalom, színház, film,
képzőművészet, zene, tánc, közművelődés, gyerek kulturális programok. Főbb tevékenységeink közé tartozik
ezen kívül a videokritika, illetve az OFFline-sorozat: élő, közönség előtti beszélgetések fontos kulturális
kérdésekről.

Támogatási szerződés
Szervezet neve:
Támogatási program megnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (aláhúzandó)

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből tárgyévre jutó
összeg:
- tárgyévben felhasznált
összeg:
- tárgyévben folyósított
összeg:
Támogatás típusa: (aláhúzandó)

Revizoronline Kiadói Nonprofit Kft.
kritikák, interjúk, elemzések írása, szerkesztése, videokritikák
Orlai Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2018-as év
2.000.000,- Ft
2.000.000,- Ft
2.000.000,- Ft
2.000.000,- Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímként

Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

2.000.000,- Ft

2.000.000,- Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Budapesti, vidéki, határon túli, független előadások szakmai monitorozása, kritikák, interjúk, beszámolók írása,
íratása, szerkesztése és megjelentetése a Revizor kritikai portál felületén. Videokritikák készítése és publikálása.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
A fent részletezett tevékenység a Revizor kritikai portál alaptevékenységének része. A 2018-as év folyamán közel
700 kritika, beszámoló, interjú jelent meg, és harminc videokritika, videós beszélgetés készült. A színházi
területen kívül szakmai monitoring tárgya a film, az irodalom, a tánc, a képzőművészet, a zene, és a többműfajú
fesztiválok itthon és a határon túl.

