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Számviteli beszámoló
A Folkrádió közhasznú Alapítvány a 2004-évi éves beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
éve 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 levezetéséből áll. Az alapítvány könyvvezetési kötelezettségének 2003 december 31-ig az egyszeres
könyvvitel szabályainak megfelelően tett eleget, de a vonatkozó jogszabály előírásai miatt 2004 január 1-től a
kettős könyvvitelre tért át. Beszámolási kötelezettségét is ennek megfelelően teljesítette.

Közhasznú éves beszámoló
Az egyesület 2004-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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Közhasznú eredménykimutatás és tájékoztató adatok
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Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az egyesület a cél szerinti közhasznú tevékenységéhez az alábbi költségvetési támogatásban részesült:
Nemzeti Kulturális Alaprogam pályázatán:
1851e Ft - 7032 számú NKA pályázat NKA pályázatból a támogatást következő képpen használtuk fel:
Feladat
Adatbázis- és webfejlesztés
1600 felvétel digitalizálása
2000 felvétel adatainak felvitele
6 havi internetes szolgáltatás (szerver
hosting)
Szakértői díj
Jogdíj
Összesen

Támogatás
600.000368.000480.000290.00080.00033.0001.851.000-

A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott költségvetési támogatás 2004-összege 1.851.000..- Ft. A támogatás célja
szerint felhasználásra került, maradványérték nincs.
Kimutatás a kapott támogatásokról
2004-ben az összes nem pályázati forrású kapott támogatás 103.000- Forint volt, amiből 50.000.- Forintot a híres
Fodor Sándor Neti kalotaszegi prímás síremlékének támogatására költöttünk, a többit pedig működési költségekre
használtunk fel.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Alapítványunk mérleg szerinti eszközállománya 2003 december 31-én 939.000.- Ft. Az alapítvány vagyona
2004.december 31-én pedig 823.000.-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 és egy hiba feltárás okozta. Az elszámolt
amortizáció 2004. évben 156.000.- Ft volt..
Megállapítottuk, hogy az előző év mérlegében az immateriális javak tévesen bruttó értéken szerepeltek. Az előző
év immateriális javait is módosítottuk a 2003.évben tévesen el nem számolt amortizációval, melynek összege:
155.000.-Ft. A tárgyi eszközök állománya 2004.év végén 55.000.- Ft., amely a korábbi évhez viszonyítva
jelentősen csökkent. A tárgyi eszközök ily jelentős csökkenésének oka -az immateriális javakhoz hasonlóan- a
tárgyévi értécsökkenés elszámlása (57.000.-Ft.), illetve az előző évben elmaradt értékcsökkenés elmaradásának
hiba feltárása.(46.000.-Ft.) Ezen kívül kis mértékű számítástechnikai fejlesztések és egyéb 50.000- forint alatti
tárgyi eszközök beszerzései valósultak meg. A pénzeszközök állomány a korábbi évhez viszonyítva számottevően
növekedett. Az induló tőke az előző évhez viszonyítva változatlan maradt, mivel szervezeti változás nem történt.
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kiadásainak fedezetére pályatból és támogatásokból a szükséges bevétel rendelkezésre állt. Az Alapítvány célja
szerinti tevékenységét, az Alapítvány összes bevétele 1.957.000.- Ft volt, mellyel szemben 2.535.748.- Ft
ráfordításai voltak. A különbséget a likviditási problémák kiküszöbölése érdekében és a zökkenőmentes üzemvitel
céljából az Alapítvány tagjai és két külső személy, saját forrásból meghitelezték.
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt, tehát ilyen adományban 2004-ben nem részesültünk.
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Az Alapítvány a 2004. évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.
Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Folkrádió Közhasznú Alapítvány közhasznú jogállását a bíróság 2003-évben vette nyilvántartásába a
bejegyzéssel együtt. 2004-ben a cél szerinti folyamatos működtetési feleadatainkon túl, fő feladatunk a fent
emített NKA pályázat céljának megvalósítása volt. Ez a Kárpát-medencei népzenekincs (népdalszöveg és zene)
újabb szeletének hozzáférhetővé tétele volt a világon bármely Internet-eléréssel rendelkező ember számára.
Gyakorlatilag 200 népzenei album digitalizálásával, a felvételek adatainak, szövegeinek adatbázisba vitelével,
Internetes megjelenítésével és műsorba adásával értük el. A pályázat keretében megvalósított fejlesztés
eredménye a Folkrádió felhasználói honlapján valamint a MuzsiKat rendszerben található.
A Folkrádió felhasználói honlapja: http://www.folkradio.hu
A MuzsiKat a következő módon érhető el: http://www.telkem.hu/muzsikat/karb antartas.html
A felhasználók számára a pályázati feladat megvalósulása azzal a változással jár, hogy a rádióműsor érdekesebb,
változatosabb lett, hiszen a lejátszható felvételek köre nagyságrendekkel megnőtt. További változás, hogy az
eddigi szerény tájékoztatás most már a felvételek számos adatával kibővült, sőt még az albummal kapcsolatos
adatok is elérhetők.
A 2004-es év lényeges előrelépése volt még a Hagyományok Házával kötött együttműködési megállapodás is.
Melynek keretében a Hagyományok Háza és az alábbi területeken fog együttműködni:

•

•
•
•
•

közös Internetes szolgáltatások kialakítása;
egymást kiegészítő szakmai katalógusok készítése, folyamatos bővítése, szakmai ellenőrzése és közös
használata;
közös pályázatok kidolgozása;
együttműködés közös marketingben;
közös rendezvények szervezése.

Az Alapítvány tevékenységének személyi feltételei 2004-évben is biztosítva voltak.

Káplár Tamás
Elnök
Földes, 2005-04-25

