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Számviteli beszámoló
A Folkrádió Közhasznú Alapítvány a 2010 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.
Lásd 1. számú melléklet.
Közhasznú éves beszámoló
A Folkrádió Közhasznú Alapítvány a 2010 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.
Lásd 1. számú melléklet.
I/A.
MÉRLEG -

Mérleg

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

Sorsz.
Megnevezés
A
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
B
FORGÓESZKÖZÖK
C
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2009.12.31
159
3373

Előző év
m.

2010.12.31
332
2093

3532

2425

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

F O R R Á S O K ( adatatok ezer Ft.-ban)
Előző év
Megnevezés
2009.12.31
m.
3130

SAJÁT TŐKE
TARTALÉK
CÉLTARTALÉKOK
KÖTELEZETTSÉGEK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

2010.12.31
877

402

163
1385
2425

3532

Részletek a csatolt beszámolóban!
I/B.
Sorsz.
1.
2.
14.
15.
18.
19.
20.
26.
31.
34.
37.
38.
39.

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

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevételei
C. Tényleges pénzbevételek
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény

2009.12.31
2608
2608
0
0
2608
0
2345
0
263
0
263
0
263

Előző év
m.

2010.12.31
3734
3734
0
0
3734
3283
0
451
0
451
451

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
42.
48.
49.
50.
51.
52.

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

0
3081
161
0
0
391
Részletek a csatolt beszámolóban!

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
2010-ben működésre elnyert támogatás:
Pályázati
azonosító

EPER
azonosí Iktatószám
tó

Projekt címe

Kért
összeg

Megítélt összeg

NCA-ORSZ10-1397

HPI201099431

A Folkrádió Közhasznú
Alapítvány működésének
támogatása

1 000 000

500 000

68892001/2010/

A kapott támogatás, pályázati cél szerint felhasználása, folyamatban van.
2010-ben pályázati úton cél szerinti elnyert támogatások:
Pályázati azonosító

EPER
azonosító

NCA-CIV-10F-0400

HPI1689232010001/2010/
307619

Iktatószám

Projekt címe

Kért öszszeg

Megítélt összeg

A Folkrádió.hu népzenei
magazin továbbfejlesztése
és megjelentetése

740 000

555 000

A kapott támogatás, pályázati cél szerint felhasználása, folyamatban van.
Pályázati
azonosító

EPER
azonosí Iktatószám
tó

Projekt címe

Kért
összeg

Megítélt összeg

NCA-NK-10C-0489

HPI201080937

A Vajdaság népzenéjének
szélesebb körű
megismertetése az internet
segítségével

660 000

495 000

58574001/2010/

A kapott támogatás, pályázati cél szerint felhasználása, folyamatban van.

Pályázati
azonosító

Projekt címe

188/2009/T-I.sz.

A Folkrádió hangtárának és a hangtárhoz
kapcsolódó ismeretterjesztő anyagoknak bővítése 550 000
és ellenőrzése.

Megítélt összeg

A kapott támogatás, pályázati cél szerint felhasználása, folyamatban van.
Pályázati
azonosító

NKA2501/13

Projekt címe

Megítélt összeg

Az NKA pályázati támogatását népzenéről és
néptáncról
szóló
ismeretterjesztő
cikkek
elkészítésére, szerkesztésére, digitalizálására,
600 000
kódolására,
fotók
digitalizálására
és
publikálásuknak engedélyezésére használtuk fel.

A kapott támogatás a pályázati cél szerint felhasználásra került, maradványérték nem keletkezett.
1%
2010-ben az APEH az SZJA 1%-ából 391E ft. felajánlást utalt át számunkra. Az adózók felajánlását
cél szerinti tevékenységünkre felhasználtuk. Ez kb. kilencvenezer forinttal volt kevesebb, mint előző
évben elért 1 %.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Alapítványunk mérleg szerinti eszközállománya 2009. december 31-én 3.532.000,- Ft volt. Az
alapítvány vagyona 2010. december 31-én pedig 2.425.000,-Ft-ot képviselt. Kiadásainak fedezetére,
pályázatokból, adományokból és saját forrásból, a szükséges pénzeszközök rendelkezésre álltak. Az
alapítvány összes bevétele 3.734.000,- Ft volt, mellyel szemben 3.283.000,- Ft ráfordításai voltak.
Az eszközállomány változásának legfontosabb elemei az alábbiak szerint foglalhatók össze:
•
Az immateriális javaknál (szoftverek) a tárgyévben nem történt beszerzés.
•
A tárgyi eszközök bruttó értéke 2010 év végén 332 ezer Ft volt. A 2010. évi elszámolt
amortizáció 2010. évben 161 ezer Ft volt.
•
A pénzeszközök állomány 2010.12.31-én 1.964 ezer Ft. volt. A pénzeszközök állománya a
2009.12.31. állapothoz képest 1.409 ezer Ft-tal csökkent. (A házi pénztárban fellelhető készpénz
állomány és az elszámolási betétszámlán található pénz aránya helyes pénzkezelést mutat.)
Az induló tőke az előző évhez viszonyítva változatlan maradt, mivel szervezeti változás nem történt.
Kimutatás a kapott adományokról.
2010-ben a magánszemélyektől kapott adományok éves összege 39.000,- Ft volt, melyet fejlesztésre
és működésre használtunk fel.

Kimutatás az összes cél szerinti juttatásról
Kiadásainak fedezetére pályázatokból és adományokból a szükséges bevétel rendelkezésre állt. Az
alapítvány célja szerinti tevékenységét ezen forrásokból fedezte.
Az alapítvány összes bevétele 3.734.000,- Ft volt, mellyel szemben 3.283.000,- Ft ráfordításai voltak.
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt, tehát ilyen adományban 2010-ben nem
részesültünk.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
2010-ban és azt megelőző években szervezetünk cél szerinti juttatást semmilyen formában nem adott,
így e soron továbbra sem történtek kifizetések.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL
ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Az alapítvány 2010-ben, nem költségvetési támogatásban, nem részesült.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

TISZTSÉGVISELŐINEK

NYÚJTOTT

Az Alapítvány 2010. évben sem nyújtott vezető tisztségviselői számára sem pénzbeli, sem
természetbeli juttatást.
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
A „Költségvetési támogatás felhasználásáról” részben fel nem sorolt pályázatírással kapcsolatos
munkák:
2010-beadott kidolgozott sikertelen pályázat:
Pályázati azonosító

Iktatószám

Projekt címe

Kért öszszeg

NCA-CIV-10E-0786

169960-001/2010/

Zenés bemutatkozó prospek920 000
tus a Folkrádióról

Megítélt összeg
0

Előző évben beadott, 2010-ben lezárt pályázatok elszámolása:
Pályázati
azonosító

EPER azonosító

Projekt címe

Kért öszszeg

Megítélt összeg

NCAHPI-2009ORSZ-0956627
1096

A Folkrádió Közhasznú Alapítvány működésének támogatása

742 000

500 000

NCA-CIV- HPI-200909-B-0318 119014

A Folkrádió.hu népzenei magazin és hír1 400 000
levél továbbfejlesztése és megjelentetése

1 120 000

NCA-CIV- HPI-200909-G-0330 640705

A Folkrádió arculatának és belső kommunikációjának fejlesztése

420 000

336 000

A pályázatokkal elszámoltunk, azok lezárásra kertültek.
Marketing
2010-ben reklám tevékenységet főleg új szolgáltatásaink bevezetésével kapcsolatban végeztünk, de
jelentős 1%-os kampányt is folytattunk az interneten, ingyenes eszközökkel, főleg saját oldalainkon és
más közösségi oldalakon.
Statisztikák
A Folkrádió Közhasznú Alapítvány 7 éve üzemelteti internetes honlapját, ami az évek során egy igen
látogatott népzenei portállá nőtte ki magát. Oldalainkat látogatják szakmabeliek (hivatásos zenészek,
táncosok, néprajzosok) is, de elsősorban a műkedvelőkhöz szólunk: a táncházba járókhoz, az amatőr
táncegyüttesek, zenekarok tagjaihoz, a népzene kedvelőihez. Célunk, hogy hozzájuk minél több hiteles
információt eljuttathassunk a témában. Ebben már eddig is fontos szerepet játszott levelezőlistánk,
internetes fórumunk, tallózónk, és a rádió hangtárának és dalszövegtárának nyilvános és kereshető
katalógusa.
A szervezetünkben kizárólag önkéntesek dolgoznak, akik munkájukat kezdettől térítésmentesen
végzik. Szolgáltatásunkkal szórakoztató és ismeretterjesztő szerepet is ellátunk, emellett lehetőséget és
helyszínt teremtünk arra, hogy a téma iránt érdeklődők, a táncházmozgalomban résztvevők, az ügyben
tenniakarók, a szakmabeliek és az amatőrök egymásra találjanak. Honlapunkat naponta 2,5-3 ezren
látogatják 78%-ban Magyarországról, 15%-ban a szomszédos országokból és 7%-ban a világ egyéb
tájairól. Ez egy hónapban kb. 45 ezer látogatót, 80 ezer látogatást, 700 ezer oldalletöltést jelent.
Látogatóink közül több mint 6000-en regisztrálták is magukat, és sokan közülük aktívan részt vesznek
a tartalom bővítésében. A Folkrádió szlovák, román és angol nyelvű oldallal is rendelkezik, ezáltal a
magyar nyelvterület népzenéjét a nem magyarajkú érdeklődőkhöz is eljuttatjuk. A fő tevékenységünk
alapját képező hangtárunkat jelentősen bővítettük.
A Folkrádió levelezőlistája, a „Folklista" egy magyar nyelvű internetes civil fórum a témában, 2010
végére több mint 850 tagra bővült. Megtalálhatók köztük a téma neves szakemberei is, és egyszerű
érdeklődők is. Internetes fórumunk is igen népszerű, regisztrált felhasználóink száma 2010-ben 1000
fővel nőtt, így jelenleg túllépi az 6000-et.
Folyamatosan bővülő adatbázisunkban jelenleg 4550 népdal szövege érhető el, kiterjedt keresési
szempontokkal (előadó, dialektus, műfaj, gyűjtés helyszíne, illetve szöveg alapján). Ebből 150 a
tavalyi 2010 során került szövegtárunkba.
Eseménynaptárunk a legnagyobb népzenei, népművészeti programajánló a magyar nyelvű internetes
oldal. Az adatbázis bővítését főleg mi és maguk a szervezők, valamint nagyszámú regisztrált önkéntes
végezték. 2010-ben több mint 1400 új adat került fel az adatbázisba.
2010 végéig több mint 15000 eseményről adtunk hírt.
Sajtótallózónkban a népművészeti témába vágó cikkeket, híreket a cikkek száma meghaladja a 3500at. 2010-ban körülbelül 500 ilyen cikket közvetítettünk honlapunkon.
Galériánkban több mint 14500, a népi hagyományokkal, táncházakkal és egyéb rendezvényekkel
kapcsolatos kép található, adatbázisba rendezve. A galériát folyamatosan bővítjük aktuális
eseményekről készült fotósorozatokkal.
Honlapfejlesztések
Továbbfejlesztettük a Folkszemlét:
Ismeretterjesztő folyóiratunkat direkt a Folkszemle számára készített multimédiás összeállításokat és
utánközölt cikkeket teszünk közzé, de olvashatók a Folkszemlében könyvajánlók és népzenével,

néptánccal kapcsolatos idézetek is. Fórum oldalunkat és összekötöttük azt a Tallózó oldalunkkal.
Fejlesztettük a hardver háttért és egy teszt szerver is kialakításra került, az új weboldal fejlesztéséhez.
A 2010. év az alapítvány rendes tagjainak száma nem változott. Szűkebben vett önkénteseinek
létszáma 1 fő programozóval kibővült. Az Alapítvány tevékenységének személyi feltételei 2010. évben
biztosítva voltak.

A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyűlése 2011. április 15-én elfogadta.

Káplár Tamás
Kuratórium elnöke
Budapest, 2011. április 15.
1. számú melléklet

