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Számviteli beszámoló
A Folkrádió Közhasznú Alapítvány a 2006 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 eredménykimutatásából áll. Az alapítvány könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel
szabályai szerint tesz eleget. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette.

Közhasznú éves beszámoló
Az alapítvány 2006. évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a
kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú beszámolójának eredmény
megállapítását és mérlegét az alábbiak szerint készítette el.
I/A.

MÉRLEG Sorsz.

Mérleg

E S Z K Ö Z Ö K ( adatatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés

2005.12.31

Előző év m.

2006.12.31

A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

357

174

B

FORGÓESZKÖZÖK

838

654
828

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1195

Részletek a csatolt beszámolóban!
MÉRLEG Sorsz
.
C
D
E
F

F O R R Á S O K ( adatatok ezer Ft.-ban)
Előző év
Megnevezés
2005.12.31
m.
948

SAJÁT TŐKE
TARTALÉK
CÉLTARTALÉKOK
KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

2006.12.31

547

247
1195

281

828

Részletek a csatolt beszámolóban!
I/B.
Sors
z.
1.

Közhasznú eredménykimutatás és tájékoztató adatok ( adatatok ezer Ft.-ban)

Megnevezés

14.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT
BEVÉTELEK
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ
BEVÉTELEK

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevételei

18.

C. Tényleges pénzbevételek

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

2.

2005.12.31

Előző év m.

2006.12.31

2535

1242

2535

1242

0

0

0

0

2535

1242

0

0

1611

1716

0

0

Sors
z.
31.
34.
37.
38.
39.

42.
48.
49.
50.
51.
52.

Megnevezés
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény

2005.12.31
Előző év m.
924
0
924
0
924

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű
ráfordítások
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű
ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű
ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások
(pü-ileg rendezett)
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 %
összege

2006.12.31
-474
0
-474
0
-474

0
3
238
1713
0
0
Részletek a csatolt beszámolóban!

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az alapítvány a cél szerinti közhasznú tevékenységéhez az alábbi működési támogatásban
részesült pályázat útján.
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán:
250e Ft
00379 /01/06 számú NCA pályázat
A NCA-tól kapott támogatás a pályázati cél szerint felhasználásra került, maradványérték nem
keletkezett.
Kimutatás a nem költségvetési támogatás felhasználásáról
Az alapítvány a 2006. évben „nem költségvetési támogatásban” nem részesült.
Kimutatás a kapott adományokról.
2006-ban a magánszemélyektől kapott adományok éves összege 115000.- Ft volt, melyet
fejlesztésre és működésre használtunk / használunk fel.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Alapítványunk mérleg szerinti eszközállománya 2005. december 31-én 1195.000.- Ft. volt. Az
alapítvány vagyona 2006.december 31-én pedig 828.000.-Ft-ot képviselt. Kiadásainak
fedezetére pályázatokból, adományokból és saját forrásból a szükséges pénzeszköz
rendelkezésre állt. Az alapítvány összes bevétele 1.242.000.- Ft volt, mellyel szemben
1.716.000.- Ft ráfordításai voltak.. A különbséget tartalékainkból fedeztük.

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 2006. évben 157.000.- Ft volt..
•
A tárgyi eszközök állománya 2006. év végén 36.000.- Ft., amely a korábbi évhez
viszonyítva csökkent. A tárgyi eszközök értéke, a 2006. évi értékcsökkenés útján csökkent. Az
elszámolt amortizáció 2006. évben 26.000,- Ft volt.
•
A pénzeszközök állomány a korábbi évhez viszonyítva 184.000- forinttal csökkent. Az
induló tőke az előző évhez viszonyítva változatlan maradt, mivel szervezeti változás nem
történt.
Kimutatás az összes cél szerinti juttatásról
Az Alapítvány a 2006. évben nem nyújtott cél szerinti juttatást.
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Az Alapítvány a 2006. évben sem nyújtott vezető tisztségviselői számára sem pénzbeli, sem
természetbeli juttatást.
Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
Kárpátok Alapítvány
A Kárpátok Alapítvány által a 2005-ös évre kiírt pályázattal 2006 januárjában elszámoltunk.
Nemzeti Civil Alapprogram
01157/01/05 (NCA 2005-ös évi működési pályázatán nyert támogatást 2006. elején
elszámoltunk.
00379/01/06B00 (NCA 2006-os működési költségekre)
Ezen az NCA pályázaton 250.000 Ft-ot nyertünk.
Az APEH tájékoztatott minket, hogy a SZJA 1%-ából 244000 Ft felajánlást jegyeztek fel
számunkra. Sajnos ezt az összeget egy túl későn beadott nyilatkozat miatt nem kaptuk meg.
Alapítványunk sikeresen pályázott az NCA által a „Civil szervezetek Internet hozzáférésének
és használatának támogatására„ címmel kiírt pályázatán (02401/22/05B00 Interaktív
„Partnernaptár” fejlesztés). Ezen az NCA pályázaton 800.000 Ft-ot nyertünk, a pályázattal
elszámoltunk.

Pályázatunk fő részei voltak:
- 1 db Partnernaptár megjelenési felület kifejlesztése
- 1 db Partnernaptár adatbázis kifejlesztése a jelenlegi adatbázison belül

- 1 db XML adathozzáférési felület kifejlesztése a Partnernaptárnak
- A Partnernaptár reklám
A Partnernaptár fő célja, hogy segítse a Kárpát-medence népi hagyományainak
népszerűsítését és megismertetését! Ezen cél szellemében a Folkrádió segíteni akarja a civil
szervezeteket és egyéb hagyományőrző rendezvényeket rendszeresen szervező
vállalkozásokat, hogy azok eseményeinek megismerhetőségét és az azt szervezők
kommunikációját javítsa, támogassa. Így az igénybevevőnek nem kell saját költségén
kifejleszteni hasonló oldalt, saját honlapján. További előny, hogy a felhasználó civilszervezet,
például egy táncegyüttes vagy zenekar által felvitt események egy központi adatbázisba
kerülnek, így nem csak a felhasználó saját honlapján jelennek meg azok, hanem a Folkrádió
nagy esemény naptárában is a www.folknaptar.hu oldalon is, mely Európa legnagyobb, nyílt,
népművészeti eseménynaptárra évek óta, s melynek sok ezer látogatója van.
Azoknak akiknek az általunk kidolgozott megjelenés nem tetszik és saját maguk szeretnének
egyéni kinézetű naptárt csinálni (mert megvan hozzá a szakértelműk), egy szabványos XML
adatbázis interfészt fejlesztünk ki, melyen keresztül az adatcserét valósítjuk meg, míg az
adatok megjelenítését és formába öntését a helyi kiszolgáló gép végzi.
Az elvégzett munka részletesebben:
Átalakíttattuk az adatbázisunkat oly módon, hogy külön kezelni tudjuk a partnerek
eseményeit
Kifejlesztettük a 4 féle arculatú, jól méretezhető megjelenítési és karbantartási felületet
partnereinknek.
Kifejlesztettük az XML interfészt az egyedi (saját fejlesztésű) megjelenítést választó
partnereinknek.
Naplózási és értesítési rendszert vezettünk be
Házirendet és használati útmutatót írtunk
Marketing
A „Partnernaptár” pályázat marketing részét internetes hirdetésekkel és egy felhívás
kiküldésével oldottuk meg. Nagyszámú levelet postai úton a potenciális partnereknek, A földi
postázáshoz készíttettünk céges levélpapírt és borítékot.
1%-os kampányt is folytattunk más forrásokból az Interneten és postai úton.
Partnerség
Médiapartneri viszonyt alakítottunk ki a szlovákiai Plectrum kiadóval a Lukanényei
citerazenekar „Játsszunk szívből” c. CD-jének kiadásában és az első „Partnernaptár”
felhasználókkal. Együttműködés kezdődött a Hagyományok Háza archiválási osztályával
melynek keretében a Táncház Archívumnak adunk egy másolatot a Képgaléria képekből.
Eszközök
A rádióműsor lejátszását végző számítógép elromlott, azt egy új berendezéssel pótoltuk.
Pályázatírás
Pályázatokat adtunk be a NCA-nak 2007-es működési költségekre.
Honlap fejlesztések

2006-ban a Képgaléria nevű szolgáltatásunkat adatbázisba rendeztük, ezáltal jelentősen
egyszerűbb lett a képek feltöltése, keresése.
Áttekinthetőbbé tettük a rendkívül népszerű Fórumot.
Hangtárunkat folyamatosan bővítjük, az albumokat és a felvételeket katalogizáljuk, és csak
ezután kerülnek adásba. Honlapunkon bárki számára elérhető a teljes Hangtár kereshető
katalógusa. Minden albumnak megtekinthető az adatlapja, melyen rajta van az előadó, a
szerkesztő, a kiadó, a kiadás helye és ideje, egy kép a lemezborítóról, egyéb adatok a borítóról
és a kísérő¬füzetből, és az albumon lévő felvételek listája. Az egyes felvételekhez is tartozik
egy adatlap, melyből a hallgató az alábbi adatokat tudhatja meg: előadó, műfaj, etnikum,
hangszerek, település, vármegye, tájegység, nagytáj, gyűjtő, felvétel helye és időpontja,
szöveg, egyéb leírás. Ezen kívül azt is feltüntetjük, hogy mikor hangzik el az adott felvétel
legközelebb a rádióban. Hangtárunkat kb. 100 albummal bővítettük.
A dalszövegeket is ugyanilyen rendszerben gyűjtöttük össze. A hangtárhoz hasonlóan köztük
is lehet falu, vármegye, tájegység, műfaj, előadó, gyűjtő szerint keresni. A kezdőoldalon
véletlenszerűen jelenik meg egy népdal a több ezer közül, és mindig látható a legutoljára
beküldött népdal is.
2006-ban a honlap látogatottsága átlagosan 30000 volt havonta.
A 2006. év lényeges eseménye volt még, hogy az alapítvány szűkebben vett önkénteseinek létszáma
kibővült egy fővel, Biri Elvíra budapesti barátunk személyében, aki a Folkrádió dalszöveg oldalának a
szerkesztője lett.
Az Alapítvány tevékenységének személyi feltételei 2006. évben is biztosítva voltak.
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