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Számviteli beszámoló
A Folkrádió Közhasznú Alapítvány a 2005 évi éves beszámolóját a Számviteli Törvény szerinti
egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet, alapulvételével készítette el. A
beszámoló a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és eredmény- kimutatásából
áll. Az alapítvány könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel szabályai szerint tesz
eleget. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette.

Közhasznú éves beszámoló
Az alapítvány 2005. évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a
kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának eredmény
megállapítását és mérlegét az alábbiak szerint készítette el.
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Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az alapítvány a cél szerinti közhasznú tevékenységéhez az alábbi működési támogatásban
részesült pályázat útján:
Nemzeti Civil Alaprogam pályázatán:

300e Ft- 01157/01/05 számú NCA pályázat A NCA-tól kapott támogatás 2005. évben kiutalt első része - 179.000.- Ft. - a pályázati cél
szerint felhasználásra került, maradványérték nincs. Az elnyert támogatást második részletét
2006-ban fogjuk megkapni. A pályázatban elszámolt költségeket addig előfinanszírozzuk.
Kimutatás a nem költségvetési támogatás felhasználásáról
Az alapítvány a Folkrádió fejlesztéséhez az alábbi konkrét fejlesztési támogatásban részesült
pályázat útján:
Kárpátok Alapítvány pályázatán:

957e Ft- Hu/04/037LIP Kárpátok pályázat A Kárpátok Alapítványtól kapott támogatás a pályázati cél szerint felhasználásra került,
maradványérték nincs.
Kimutatás a kapott adományokról.
2005-ben a magánszemélyektől kapott adományok éves összege 689.318.- Ft volt. Egy tévedés
feltárása miatt viszont 2005.04.15-én 5.000.-Ft.-ot visszafizettünk Csókási Márton Tibor
magánszemélynek. Tehát adományok formájában így összesen 684.318.- F-ot kapott az
alapítvány, amit fejlesztére és működésre használtunk/ használunk fel.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Alapítványunk mérleg szerinti eszközállománya 2004 december 31-én 823.000.- Ft. volt. Az
alapítvány vagyona 2005.december 31-én pedig 1.195.000.-Ft-ot képviselt. Az eszközállomány
változásának legfontosabb elemei az alábbiak szerint foglalhatók össze:
•

Az immateriális javaknál (szoftverek) a tárgyévben beszerzés nem történt. Az eszközök
nettó értékének csökkenését a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció okozta. Az
elszámolt amortizáció 2005. évben 156.000.- Ft volt..

•

A tárgyi eszközök állománya 2005 év végén 62.000.- Ft., amely a korábbi évhez
viszonyítva növekedett. A tárgyi eszközök értéke, a 2005. évi értékcsökkenés útán is
növekedett. Ez az elvégzett számítástechnikai fejlesztések és egyéb 50.000.- Ft alatti
tárgyi eszközök beszerzései – és költségkénti azonnali elszámolása - miatt alakult így.
Az elszámolt amortizáció 2005. évben 66.996,- Ft volt.

•

A pénzeszközök állomány a korábbi évhez viszonyítva számottevően növekedett. Az
induló tőke az előző évhez viszonyítva változatlan maradt, mivel szervezeti változás
nem történt.

Kimutatás az összes cél szerinti juttatásról
Kiadásainak fedezetére pályázatokból és adományokból a szükséges bevétel rendelkezésre állt.
Az alapítvány célja szerinti tevékenységét ezen bevétel forrásokból fedezte. Az alapítvány
összes bevétele 2.535.000.- Ft volt, mellyel szemben 1.587.000.- Ft ráfordításai voltak.
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt, tehát ilyen adományban 2005-ben nem
részesültünk.
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Az Alapítvány 2005 évben sem nyújtott vezető tisztségviselői számára sem pénzbeli, sem
természetbeli juttatást.
Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Folkrádió Közhasznú Alapítvány közhasznú jogállását a bíróság 2003-évben vette
nyilvántartásába a bejegyzés alkalmával. 2005-ben a cél szerinti folyamatos működtetési
feladatainkon túl, fő feladatunk a fent említett “Kárpátok pályázat” céljának megvalósítása volt.
A pályázat keretében a Folkrádió műsorát bővítettük a Kárpátok Eurorégió országaiban gyűjtött
népzenével, ill. ezek revival előadásával. Elsősorban a román, szlovák és ruszin népzene arányát
javítottuk nagy mértékben. A Folkrádió nem magyar anyanyelvű hallgatóinak lelfordítottuk
honlapunk azon részét, mely a Folkrádiót és a rádióhallgatás módját ismerteti (román, szlovák,
angol nyelvekre). Kifejlesztettük a www.folkradio.ro www.folkradio.sk www.folkradio.eu
oldalakat, valamint reklámanyagokat gyártattunk. Szolgáltatásaink elismertsége és
látogatottsága nagymértékben növekedett 2005-ben. Több mint 2300 regisztrált felhasználónk
van, ez kb. 66%-os növekedést jelent. Valószínűleg a rendszeres, de nem regisztráló látogatóink
száma is hasonlóan növekedett, akik számát így 23 000 főre becsüljük jelenleg. A jelenleg teszt
üzemmódban működő dalszöveg adatbázisunkban 1900 népdal szövege és gyűjtési adata érhető
el. A fejlesztés befejezését sajnos kénytelenek voltunk elhalasztani, mert 2005-ben az e célra írt
NKA pályázatunk forráshiány miatt nem nyert. A tesztadatbázis feltöltése viszont folyamatos
volt, így az 15%-kal még így is növekedett. A Folknaptár adatbázisának növekedése volt a
legnagyobb mértékű 2005-ben, ami 1400 új adatot jelentett és ez a tavalyihoz képest 36%-os
növekedést jelent éves szinten. Ez is jól mutatja az esemény naptárunk népszerűségét. A
Folklista tagjainak száma 15%-kal növekedett, így az most 410 körül van. Egyik
leglátogatottabb oldalunkon, a Galériában 38 esemény képsorozatát közöltük le a 2005. év
folyamán.

2005-ben is sok új felvételt vittünk fel az adatbázisunkba így mostanra összesen 318 órányi
katalogizált népzenei felvételünk van, ami 18%-os növekedést jelentett e téren és a legnagyobb
munkát kívánta meg 2005-ben. Ez nagyrészt a Kárpátok pályázat megvalósításának volt
köszönhető, melynek keretében a román, szlovák és ruszin felvételek összideje kb. az
ötszörösére nőt.
2005-ben egy NKA és két NCA pályázatot írtunk. Ezek közül az egyiket sikeresen elnyertük,
bár az eredetileg megpályázott összeg helyett, annak egy részét állapította meg részünkre a
pályáztató. Nagyon örvendetes módon meglehetősen nagy mértékű – magánszemélyektől kapott
- adomány folyt be, aminek köszönhetően az alapítványnak nem voltak likviditási gondjai. Ez
annak is az eredménye, hogy viszonylag alacsony működési költségeink voltak és vannak
jelenleg is, mert fő támogatónk a BT-soft Kft. térítés nélkül biztosít nekünk telefon és Internet
vonalakat.
A 2005. év lényeges eseménye volt még, hogy az alapítvány szűkebben vett önkénteseinek
létszáma kibővült egy fővel, Pintér Bence székesfehérvári barátunk személyében, aki a
Folkrádió galériájának a szerkesztője lett.
Az Alapítvány tevékenységének személyi feltételei 2005. évben is biztosítva voltak.
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