Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
(Nyilvántartási szám: 18-09-108879, Adószám: 18886676-2-18)

2016. január 01. - 2016. december 31.
időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló
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A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 27.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget
nem vállal.
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Közzétevő cég adatai:
Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 18-09-108879
Adószám: 18886676-2-18
Székhely: Magyarország, 9970 Szentgotthárd Gárdonyi utca 1.
Első létesítő okirat kelte: 2009. május 29.

KSH szám: 18886676-6010-572-18

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető
A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
Beadvány részei
■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 43/2017; szövege: magyar)
■ független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)
■ közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)
Könyvelő

Könyvvizsgáló

Windisch Ildikó
Lakcím: Magyarország, 9970 Szentgotthárd Tótfalusi út 54.
Regisztrációs száma: 176565

Ker-számaDó Könyvvizsgáló és Számviteli Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nyilvánt. szám: 18-09-102458
Adószám: 11314448-2-18
Székhely: Magyarország, 9700 Szombathely Gyöngyösparti
sétány 2.
Kertész Dezső
Lakcím: Magyarország, 9700 Szombathely Gyöngyösparty
sétány 2.
Regisztrációs száma: 002306

Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

Windisch Ildikó
Lakcím: Magyarország, 9970 Szentgotthárd Tótfalusi út 54.
Adóazonosító: 8368071283
Beküldő személy képviseleti minősége:
Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett
téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthessen.
A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy
más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
www.radiomonoster.hu

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Tárgyévi
üzleti
évben

Tárgyévet
megelőző üzleti
évben

Tárgyévet két évvel
megelőző üzleti évben

5

5

4

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. április 27.
A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a
gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Mukics Ferenc
Lakcím: Magyarország, 9700 Szombathely Váci M utca 39.
1. emelet 8. ajtó
Adóazonosító: 8313163801

Mukics Ferenc
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A cég elnevezése: Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 18-09-108879
Adószáma: 18886676-2-18
2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám
001.

Előző üzleti év adatai
*

Tételsor elnevezése

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

Eszközök (aktívák)

002.

A. Befektetett eszközök

9 580

003.

I. Immateriális javak

0

0

004.

II. Tárgyi eszközök

9 580

10 971

005.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

006.

B. Forgóeszközök

007.

I. Készletek

008.

II. Követelések

009.

III. Értékpapírok

010.

IV. Pénzeszközök

10 971

0

0

3 572

799

0

0

43

0

2 540

0

989

799

011.

C. Aktív időbeli elhatárolások

169

171

012.

Eszközök (aktívák) összesen

13 321

11 941

12 209

10 767

3 000

3 000
0

013.
014.

Források (passzívák)
D. Saját tőke

015.

I. Jegyzett tőke

016.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

017.

III. Tőketartalék

0

0

018.

IV. Eredménytartalék

11 398

9 209

019.

V. Lekötött tartalék

0

0

020.

VI. Értékelési tartalék

0

0

021.

VII. Adózott eredmény

-2 189

-1 442

022.

E. Céltartalékok

023.

F. Kötelezettségek

0

0

209

245
0

024.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

025.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

026.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

209

245

027.

903

929

028.
Források (passzívák) összesen
13 321
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

G. Passzív időbeli elhatárolások

11 941
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A cég elnevezése: Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 18-09-108879
Adószáma: 18886676-2-18
2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám

Tételsor elnevezése

Előző üzleti év adatai *

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó
módosítások **

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Tárgyévi adatok

001.

I. Értékesítés nettó árbevétele

0

002.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

003.

III. Egyéb bevételek

48 430

50 947

004.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

13 543

13 708

005.

V. Személyi jellegű ráfordítások

32 765

33 323

006.

VI. Értékcsökkenési leírás

4 298

4 168

007.

VII. Egyéb ráfordítások

008.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

009.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

010.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

011.

B. Pénzügyi műveletek eredménye

012.

C. Adózás előtti eredmény

013.

X. Adófizetési kötelezettség

0

43

1 182

-2 219

-1 434

38

3

8

11

30

-8

-2 189

-1 442

0

0

014.
D. Adózott eredmény
-2 189
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

-1 442
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URAD DRŽAVNE SLOVENSKE SAMOUPRAVE

ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA

H- 9985 Gornji Senik, Cerkvena pot 8. /9985 Felsőszölnök, Templom u. 8.
Tel.: 00 36 94/534-024
Fax.: 00 36 94/534-025
E-mail: samouprava@slovenci.hu
www.slovenci.hu

67-4/2017.
Kivonat
az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése
2017. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

43/2017. (IV.27.) OSZÖ határozat
Az Országos Szlovén Önkormányzat közgyűlése Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit
Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 11 941 e Ft eszköz- forrás
egyezőséggel; a 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján
az összes bevételét 50 950 e Ft; összes ráfordítását 50 392 e Ft összegben – 1442 e Ft
mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve közhasznú kiegészítő – 1.2.sz.
mellékletek szerint.
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2016. évi adózott eredmény teljes összegét (1442 e Ft) eredménytartalékba helyezze.
Felelős: Ropos Márton OSZÖ elnök, Mukics Ferenc ügyvezető
(Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.)
Közzétételi kötelezettség a 89/2009. (IX.15) OSZÖ határozat alapján.
Határidő: Azonnal

K.m.f.
Ropos Márton sk.
elnök
A kivonat hiteles.

Felsőszölnök, 2017. május 10.

Lasitsné Labricz Andrea
mb. hivatalvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonosának
Vélemény
Elvégeztük a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből –
melyben az eszközök és források egyező végösszege 11 941 E Ft, az adózott eredmény 1 442E Ft veszteség -, és az
ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős
elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016.
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a
továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtotttuk végre. Ezen standardok
értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai
követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel
összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményünkhöz.
A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek
szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen
kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,valamint az, hogy ennek alapján a
véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági
döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a
részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze
során. Emellett:
•

Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat
alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának
kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást,
szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

•

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

•

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

•

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben
fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha
a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a
független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást
folytatni.

•

Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum: 2017. 04. 27.

Ker- számaDó Kft
9700 Szombathely, Gyöngyösparti sét. 2.
Nyilvántartási szám: 000719

Kertész Dezső
Nyilvántartási szám: 002306

Közhasznúsági melléklet
2016
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft

székhely:

9970 Szentgotthárd, Gárdonyi utca 1.

bejegyző határozat száma:

Cg.: 18-09-108879

nyilvántartási szám:
képviselő neve:

Mukics Ferenc

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A társaság a nemzetiségek jogairól szóló 2011:CLXXIX. tv. 10. § (4) bekezdésében előírt kulturális szolgáltatással,
közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával kapcsolatos ,
helyi önkormányzati feladatok teljesítése érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végezte 2016 évbem:
A Szlovén Rádió Kft 1 fő teljes munkaidőben alkalmazott ügyvezető-főszerkesztővel és 4 fő teljes munkaidőben alkalmazott
munkatárssal, illetve 5-6 külső munkatárssal 2016-os esztendőben is folytatta a szlovén nyelvű rádióműsorok készítését és sugárzását napi 4 óra időtartamban a szlovének lakta településeken. Ezen tevékenységével jelentősen hozzájárult a szlovén nyelv és
kultúra ápolásához, elősegítette a hagyományok fenntartását, megőrzését, továbbfejlesztését, illetve a szlovén nemzetiség kulturális
autonómiájának kiteljesedését. A rádió napi friss információkkal és hasznos ismeretekkel látta el a szlovén nyelvű lakosságot,
mellyel segítette az emberek közéleti tájékozódását, kiemelten annak nemzetiségi vonatkozásait. A 2015-ben munkába állt új
szerkesztő-riporterünkkel 2016-ban sikerült megkedveltetni a nemzetiségi médiamunkát, belső továbbképzések segítségével jó
jártasságra tett szert a rádiós szakmában. Munkábalépésével megerősődött a kollektíva, és segítségével is javult a szlovén
nemzetiségi médiaszolgáltatás nyelvi, műsorszerkesztési színvonala. Kedvező volt az is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett műszaki fejlesztési pályázaton a 2016-os esztendőben 1.5 MIO Ft támogatást nyert el a Szlovén Rádió.
Ebből 3 új számítógépes szerkesztő munkaállomást hoztunk létre, valamint egy DEVA Broadcast típusú hangprocesszort
vásároltunk a felsőszölnöki adókonténerbe. Utóbbival szabályozható, hogy megfelelő frekvencialökettel és MPX teljesítménnyel
működjön a felsőszölnöki FM adóberendezésünk is. Ezáltal műszaki vonalon is minőségi előrelépésről beszélhetünk.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: rádióműsor szolgáltatás
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

A nemzetiségek jogairól szóló
2011:CLXXIX. tv. 10. § (4)
szlovén nemzetiségű lakosság

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

16000
szlovén kisebbségi közösség
tájékoztatása és művelődésének
elősegítése, szlovén anyanyelv ápolása,
gyarapítása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

ügyvezető-főszerkesztő (caffeteria)

110

149

ügyvezető-főszerkesztő (munkabér)

6356

6378

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

6466

6527

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

48468

50950

34900

34900

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

13568

16050

H. Összes ráfordítás (kiadás)

50657

52392

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

32765

33323

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

50657

52392

K. Adózott eredmény

-2189

-1442

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Igen

Nem

*Adatok ezer forintban
Szentgotthárd, 2017. április 27.
……………………………………
társaság képviselője

