Folkrádió Közhasznú Alapítvány
4177 Földes, Debreceni u. 19.

öz asznúsági jelentés
2011. év

Kelt: Debrecen, 2012. május 25.
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Folkrádió Közhasznú Alapítvány

2. Számviteli beszámoló

Alapítvány megnevezése:
Alapítvány címe:

Folkrádió Közhasznú Alapítvány
4177 Földes, Debreceni u. 19.

Kettős könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú egyszerűsített
éves beszámolójának mérlege 2011. év
-

adatok ezer Ft-bari

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolás
Eszközök összesen
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
I. Induló tőke

II. Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év

Tárgyév

332

145

332

145

2093

889

129
1964

889

2

2425

1 036

877

919

1044
-618

1044
45

451

-170

163

116

163

G. Passzív időbeli elhatárolás

1385

116
1

Források összesen

2425

1 036

I

Folkrádió Közhasznú Alapítvány

Alapítvány megnevezése:
Alapítvány címe:

Folkrádió Közhasznú Alapítvány
4177 Földes, Debreceni u. 19.

Kettős könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú egyszerűsített éves
beszámolój ának eredménylevezetése 2011. év
-

Előző év
Osszes közhasznú tevékenység bevétele
A. (1+11)
1. Közhasznú célú működésre kapott
támogatás
a, alapítótól
b, központi költségvetéstől
c, helyi önkormányzattól
d, egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó
bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
13. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Osszes bevétel (A+B)
Közhasznú tevékenység ráfordításai
D. (1÷2+3÷4÷5÷6)
1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítás
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
E. (1+2+3+4+5+6)
1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D÷E)
G. Adózás előtti eredmény (B-E)
II. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény

Kelt: Debrecen, 2012. május 23.
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adatok ezer
Ft-ban
Tárgyév

3734

2395

430

487

391

464

39
3 265

23
1 713

39

195

3 734

2 395

3 283
3 122

2 565
2 060

161

359
8
138

O

O

3283

2 565

451

-170

Folkrádió Közhasznú Alapítvány

Alapítvány megnevezése:
Alapítvány címe:

Folkrádió Közhasznú Alapítvány
4177 Földes, Debreceni u 19.

Tájékoztató adatok 2011. év
-

A

B.

Pénzügyileg rendezett személyi ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: megbízási díjak
tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulék
A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

Kelt: Debrecen, 2012. május 23.
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adatok ezer Ftban
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3.

Folkrádió Közhasznú Alapítvány

imutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Folkrádió Közhasznú Alapítvány 2011. évben 464 103 Ft SZJA 1 % felajánlásban
részesült.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:

•
•

SZJA1%
Jóváírt kamat
Adomány
NCA pályázati támogatás bevétele
Egyéb bevételek (szállítói köt. rendezés)

464 e Ft
25 e Ft
23 e Ft
1 713 eFt
170 e Ft

Osszesen

2 395 e Ft

Kiadások:
szakkönyv
• szerverhely bérleti díja
• számviteli szolgáltatás
• bankköltség
• távközlési, internetköltségek
• terv szerinti értékcsökkenési leírás
• webfejlesztés, webszerkesztés
• egyéb on-line kiadás
• igénybevett titkári tevékenység
• jogok kezelése
• adminisztrációs ktg
on-line sugárzás
• egyéb ráfordítás (kötelezettségrendezés)
• posta kt~
Osszesen

4 e Ft
i87eFt
335 e Ft
30 e Ft
175
359
310 e Ft
560
120 e Ft
273 e Ft
27 e Ft
30 e Ft
146
9 e Ft
2 565 e Ft

~
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e Ft
e Ft
e Ft

e Ft

Folkrádió Közhasznú Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Folkrádió Közhasznú Alapítvány 2011. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat.

6. A köz onti költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától,
az egészségbiztosítási önkormányz ttól és mindezek
szerveitol kapott tamogatas mertekenek kimutatasa
Folkrádió Közhasznú Alapítvány 2011. évben a helyi önkormányzattól támogatásban
nem részesült.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
Folkrádió Közhasznú Alapítvány 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A Folkrádió Közhasznú Alapítvány működteti a www.folkradio.hu címen elérhető
internetes népzenei magazint és a napi 24 órában népzenét Sugárzó rádiót. A
szervezetben kizárólag önkéntesek dolgoznak, akik munkájukat már 10 éve
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 1,5-2,5
ezren látogatják 77%-ban Magyarországról, 16%-ban a szomszédos országokból és
7%-ban a világ egyéb tájairól. A csatolt hiteles éves látogatottsági statisztikából
kiolvasható, hogy 2011-ben 295 928 ember 674 746-szor látogatott a Folkrádió.hu
oldaira és összesen 4,6 millió oldalt tekintettek meg. Egy átlagos hónapban 30 000
látogató, 60 000 alkalommal, 400 000 oldalt tekint meg. A rádióadást naponta 3-400,
havonta 6-8000 ember hallgatja huzamosabb ideig. Rendszeres (napi vagy heti)
Ő
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Folkrádió Közhasznú Alapítvány

hírlevelünkre 2822-en iratkoztak fel, a Facebook-on több mint 3500 követőnk van. A
Folkrádió szlovák, román és angol nyelvű oldallal is rendelkezik, ezáltal a magyar
nyeivterület népzenéjét a nem magyarajkú érdeklődőkhöz is eljuttatjuk.
Tevékenységünk:
1.
A magyar nyeivterület népzenéjének közvetítése a világhálón napi 24 órában.
Az elhangzó zeneszámokról honlapunkon keresztül kaphatnak információt
hallgatóink, a honlap feltünteti többek közt a zeneszám műfaját, származási helyét,
előadóját, gyűjtőjét, szövegét, valamint a forrásul szolgáló lemez adatait. Különösen
fontosnak tartjuk az eredeti gyűjtésből származó felvételek sugárzását. Jelenleg 660
órányi népzenei felvételünk van.
2.
Népművészeti témájú levelezőlista és internetes fórum
A Folkrádió levelezőlistája, a „Folkiista” a legnagyobb magyar nyelvű internetes civil
fórum a témában, több mint 800 taggal. Megtalálhatók köztük a téma neves
szakemberei is, és egyszerű érdeklődők is. Internetes fórumunk is igen népszerű,
regisztrált felhasználóink száma 2011-ben több mint 800-zal nőtt, jelenleg túllépi a
7660-at.
3.
Népdalszövegek kereshető adatbázisban
Folyamatosan bővülő adatbázisunkban jelenleg 5087 népdal szövege érhető el,
kiterjedt keresési szempontokkal (előadó, dialektus, műfaj, gyűjtés helyszíne, illetve
szöveg alapján).
4.
Népművészeti témájú eseménynaptár, hírlevélküldő szolgáltatással.
Eseménynaptárunk a legnagyobb népzenei, népművészeti programajánló a magyar
nyelvű internetes oldalak között. 2002 áprilisa óta több mint 15400 eseményről
adtunk hírt. Az adatbázis bővítését, frissítését maguk a szervezők, a nagyszámú
regisztrált felhasználó és a Folkrádió önkéntesei végzik. Korábbi programajánló
hírlevelünket kibővítettük, így a feliratkozottak most már nemcsak az aktuális
programokról, de a friss hírekről és fotókról is értesítést kapnak.
5.
Népművészeti témájú sajtófigyelő.
Tallózórikban 2003 januárjától gyűjtjük a témába vágó cikkeket, híreket. Jelenleg a
cikkek száma meghaladja a 5200-at. 2011-ben 552 cikk került fel honlapunkra.
6.
Népművészeti témájú képgaléria.
Galériánkban több mint 32560 a népi hagyományokkal, táncházakkal és egyéb
rendezvényekkel kapcsolatos
kép található adatbázisba rendezve. A galériát
folyamatosan bővítjük aktuális eseményekről készült fotósorozatokkal. 2011-ben 117
fotósorozatot kaptunk 50 fotóstól.
-
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Folkrádió Közhasznú Alapítvány

7.
Folkszemle. Ismeretterjesztő folyóirat
Ismeretterjesztő folyóiratunkat 2008 májusában indítottuk hivatalosan útjára. 2009ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajz és Kulturális
Antropológia Tanszékének oktatóját, Varga Sándor néptánckutatót kértük fel a
folyóirat szerkesztésére. Az indulás óta többszáz oldalnyi multimédiás összeállítás és
utánközölt cikk, könyvajánlók és népzenével, néptánccal kapcsolatos idézetek
kerültek a Folkszemlébe. 2009 végére elkészült a Folkszemle sokakat vonzó játékos
tudáspróba modulja is, melyet azóta is folyamatosan bővítünk. Az elmúlt évben a
Gyöngyösbokréta-mozgalomról és a vajdasági népzenéről jelentettünk meg egy-egy
nagysikerű összeállítást.
Tavasszal internetes és szórólapos kampánrtyal hívtuk fel hallgatóink és olvasóink
figyelmét arra, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával segíthetik rádiónk működését. Az
1%-ból származó bevételnek köszönhető, hogy a tavalyi, pályázati lehetőségek
szempontjából szűkösebb év ellenére a Folkrádió költségvetése stabil és fenntartható
maradt.
Együttműködés más szervezetekkel:
Állandó együttműködő partnerünk a Hagyományok Háza, a Néptáncosok Országos
Baráti Köre, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület, a Vajdasági Magyar
Folklórközpont és a Hagyomány Alap. Nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk
népzenei hanglemezkiadókkal, néptáncegyüttesekkel, népzenét játszó zenekarokkal,
népzene- és néptánckutatókkal, táncházakat és néptánctáborokat szervező
‘7erve7etekkel. Levelezőlistánk és honlapunk fóruma is remek lehetőséget nyújt a
kapcsolatépítéshez és -ápoláshoz.
2011-ben beadott pályázatok:
Pályázati
azonosító

Beadás
dátuma

Státusz

NCA-ORSZ11-1158

2011.03.08.

Nyertes

NCA-CIV-1 1C-1060

2011.03.10.

Elutasított

NKA

2011.10.08.

Elutasított

:~.

~

Projekt címe
A Folkrádió
Közhasznú
Alapítvány
működésének
támogatása
A Folkrádió.hu
népzenei
magazin
megjelentetése
A Folkrádió.hu
népzenei
magazin
Folkszemle
rovatának
bővítése

Összeg (Ft)

491410

860000

900000

Folkrádió Közhasznú Alapítvány

2011-ben elszámolt pályázatok:
NCA-NK-10-C0489
NCA-ORSZ-101397
NCA-CIV-10-F0400
NKA
2501 / 1369

A Vajdaság népzenéjének szélesebb körű
megismertetése az internet segítségével
A Folkrádió Közhasznú Alapítvány
működésének támogatása
A Folkrádió.hu népzenei magazin
továbbfejlesztése ás megjelentetése
A Folkrádió.hu internetes népzenei
magazin megjelentetése és a Folkszemle
ismeretterjesztő rovat bővítése

495000
500000
555000

600000

2011-ben az Állami Számvevőszék ellenőrízte az alapítványt. A Folkrádió minden
tanúsítványt határidőre, hiánytalanul beadott. További ellenőrzésre nem került sor.
Az Állami Számvevőszék semmilyen hiányosságot, hibát nem jelzett vissza.

Kelt: Debrecen, 2012. május 25.

Káplár Tamás
a kuratórium elnöke
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