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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
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Közzétevő cég adatai:

Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 18-09-108879 Adószám: 18886676-2-18 KSH szám: 18886676-6010-572-18
Székhely: Magyarország, 9970 Szentgotthárd Gárdonyi utca 1.
Első létesítő okirat kelte: 2009. május 29.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. 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. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
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: 53/2018; szövege: magyar)■

független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)■

közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)■

Könyvelő

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

Könyvvizsgáló

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 Gyöngyösparti
sétány 2.
Regisztrációs száma: 002306

Beküldő

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

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra
kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges
másolatot készíthet.

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

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 5 5 5
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Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. április 26.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve
tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

 

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

Mukics Ferenc Mihály
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A cég elnevezése: Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 18-09-108879 Pénzegység: ezer
Adószáma: 18886676-2-18

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
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MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai
*

Lezárt üzleti év(ek)re
vonatkozó

módosítások **
Tárgyévi adatok

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 10 971 13 587
003. I. Immateriális javak 0 0
004. II. Tárgyi eszközök 10 971 13 587
005. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
006. B. Forgóeszközök 799 2 024
007. I. Készletek 0 0
008. II. Követelések 0 78
009. III. Értékpapírok 0 0
010. IV. Pénzeszközök 799 1 946
011. C. Aktív időbeli elhatárolások 171 163
012. Eszközök (aktívák) összesen 11 941 15 774
013. Források (passzívák)
014. D. Saját tőke 10 767 9 306
015. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000
016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0
017. III. Tőketartalék 0 0
018. IV. Eredménytartalék 9 209 7 767
019. V. Lekötött tartalék 0 0
020. VI. Értékelési tartalék 0 0
021. VII. Adózott eredmény -1 442 -1 461
022. E. Céltartalékok 0 0
023. F. Kötelezettségek 245 533
024. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 245 533
027. G. Passzív időbeli elhatárolások 929 5 935
028. Források (passzívák) összesen 11 941 15 774

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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A cég elnevezése: Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Pénznem: HUF
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EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai *
Lezárt üzleti év(ek)re

vonatkozó
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0
002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0
003. III. Egyéb bevételek 50 947 48 944
004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 13 708 13 296
005. V. Személyi jellegű ráfordítások 33 323 32 617
006. VI. Értékcsökkenési leírás 4 168 4 460
007. VII. Egyéb ráfordítások 1 182 25
008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -1 434 -1 454
009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 3 1
010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 11 8
011. B. Pénzügyi műveletek eredménye -8 -7
012. C. Adózás előtti eredmény -1 442 -1 461
013. X. Adófizetési kötelezettség 0 0
014. D. Adózott eredmény -1 442 -1 461

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított
adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem
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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 

      
146-3/2018. 

Kivonat  
 az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése   

2018. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből  
 

 

 53/2018. (IV.26.) OSZÖ határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Közgyűlése a Szlovén Rádió Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója mérlegét 15 774 e Ft eszköz- 
forrás egyezőséggel; a 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 
alapján az összes bevételét 48 945 e Ft; összes ráfordítását  50 406 e Ft összegben – 
1461  e Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a csatolt, illetve 
közhasznú  kiegészítő  mellékletek szerint. 
A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Kft. a 2017. évi adózott eredmény teljes összegét (- 
1461 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,  2018.  május 9. 

 
 
 

Lasitsné Labricz Andrea    
mb. hivatalvezető 

 

 



 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójához 

 
 
1. A vállalkozás rövid bemutatása 
 

A Szlovén Rádió Kht.-t 1997. július 1-én alapította három szervezet: a Magyarországi 
Szlovének Szövetsége, az Országos Szlovén Önkormányzat, és a Szentgotthárd-
Rábatótfalu Szlovén Kisebbségi Önkormányzat. 

A társasági törvénynek megfelelően 2009. június 23-án egyszerű átalakulással 

Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.-vé alakult. 

2009. december 31-én az egyszemélyi tulajdonos az 

Országos Szlovén Önkormányzat (9985 Felsőszölnök, Templom u. 8.) 
Jegyzett tőke: 3.000.000.- Ft  

 

Az alapító a törzstőke teljes összegét rendelkezésre bocsátotta.  

A társaság fő tevékenysége: 6010 ’08 Rádióműsor szolgáltatás 

A Kft. más társaságban részesedéssel nem rendelkezik. 

Közhasznúsági fokozata, jogállása: közhasznú (2014.05.15) 

 

A Társaság képviseletére jogosult személy: 

 Mukics Ferenc  ügyvezető-főszerkesztő 

 

A Társaság könyvvizsgálója: 

Kertész Dezső 

 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Bajzek Gyöngyi  

Bartakovics Attila 

Bedics Sándor 

 

A társaság székhelye: 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1. 

A székhelyen kívül más telephellyel nem rendelkezik. 



 

 

2

2. A Számviteli Politika főbb vonásai 

 
A Kft. egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A könyvvezetési 
kötelezettségnek a kettős könyvvitel keretében tesz eleget. 

Az üzleti tevékenység eredményességének megállapítása az összköltségeljárásra 
alapozva történik. Az eszközöket a számviteli törvény előírásainak megfelelően, 
tényleges beszerzési értéken tartjuk nyilván. 

A főkönyvi könyvelés, a folyószámla és az ÁFA könyvelés - ÁFA analitikát is beleértve 
- integrált könyvelési program segítségével PC-n történik. A főkönyvi könyvelésbe nem 
integrált analitikus nyilvántartások vezetése kézi úton történik. 

A költségvetési kötelezettségek bevallása havonta, illetve éves szinten, míg a 
költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése havonta történt. 

A főkönyvi könyvelésben havi részleges zárást hajtottunk végre, teljes körű zárlatot év 
végén, a mérleg alátámasztásául végeztünk. 

 
Az értékcsökkenés elszámolása 

 
A Kft. a társasági adótörvényben meghatározott elszámolási lehetőséggel élve a 
számviteli törvény előírásai szerint, a tervezett elhasználódásnak megfelelően számolja 
el az eszközök értékcsökkenését. 

 A 100.000,- Ft egyedi érték alatti eszközöket beszerzésükkor egy összegben 
elszámoltuk. 

 A 100.000,- Ft érték feletti eszközök elszámolása a bruttó értékre vetítetten, 
lineárisan, a társasági adótörvény mellékletében meghatározott amortizációs 
kulccsal történik, figyelemmel a számviteli politika maradványértékre vonatkozó 
előírásaira. 

 A társaság tulajdonát képező immateriális javakat a számviteli törvény előírásainak 
megfelelően amortizáljuk. 

 
3. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete 

 
Megnevezés
Befektetett eszközök 9580 71,92% 10971 91,88% 13587 86,14%
Forgóeszközök 3572 26,81% 799 6,69% 2024 12,83%
Aktív elhatárolások 169 1,27% 171 1,43% 163 1,03%
Összesen 13321 100,00% 11941 100,00% 15774 100,00%

Források összetételet eFt
Megnevezés
Saját tőke 12209 91,65% 10767 90,17% 9306 59,00%
Kötelezettségek 209 1,57% 245 2,05% 533 3,38%
Passzív elhatárolások 903 6,78% 929 7,78% 5935 37,63%
Összesen 13321 100,00% 11941 100,00% 15774 100,00%

2017

20172015

2015

2016

2016
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Befektetett eszközök fedezettsége

saját tőke 12 209 = 127,44% 10 767 9 306
befektetett eszközök 9 580 10 971 13 587

Pénzügyi helyzet mutatója

Likviditás I.

forgóeszközök 3 572 = 1709,09% 799 2 024
rövid lejáratú kötelezettségek 209 245 533

= 379,74%= 326,12%

2015 2017

= 68,49%

2016

= 98,14%

 
2017 évben a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft egyéb bevételeinek jelentős részét a 
tulajdonosi szervezeten (Országos Szlovén Önkormányzat)  keresztül kapott állami normatív 
támogatás képezi, melynek megoszlása 32.900 ezer Ft működési célú és 2.000 ezer Ft 
fejlesztési célú támogatás.  A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaphoz benyújtott 
REZSI és RADIOALLANDO pályázatokkal a tárgyévben összesen 7140 ezer forint működési és 
program támogatást sikerült elnyernie a Kft-nek. A társaság további egyéb bevételeit gyarapította a 
Szlovéniai Határon Túli Szlovénia működési célra kapott 6.838 ezer Ft pályázati támogatás. A 
tulajdonosi szervezet (Országos Szlovén Önkormányzat) által továbbított EMMI 5.000 ezer Ft 
fejlesztési célú támogatásból 4.936 ezer Ft halasztott bevételként szerepel a társaság mérlegében.  
 
 
4. Ellenőrzés eredményhatása 
 

2017. évben a korábbi évekre vonatkozó jelentős összegű hiba feltárására nem került 
sor. 

 
 

5. Tisztségviselői információ 
 

A társaság a vezető tisztségviselők részére a tárgyévben nem folyósított előleget, 
kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciákat.  

 
6. Mérlegbeszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések 

 
A mérlegbeszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt. 
A beszámolóval szemben megfogalmazott követelmények tartalmi és formai 
vonatkozásban is érvényesülnek. 

 

A tárgyi eszközök és immateriális javak éves forgalmi és elszámolási adatait az alábbi 
táblázat mutatja be (eFt) 
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Bruttó érték
Nyitó 0 3 820 45 944 4 614 6 934 
Növekedés 6 773 302 6 773 0 0 
Csökkenés 6 773 0 0 0 0 
Záró 0 4 122 52 717 4 614 6 934 

Értékcsökkenés
Nyitó 0 3 820 35 651 4 614 6 257 
Növekedés 0 302 3 910 0 247 
Csökkenés 0 0 0 0 0 
Záró 0 4 122 39 561 4 614 6 504 

Nettó érték 0 0 13 156 0 430 

Jármű IngatlanMegnevezés Beruházás
Immateriális 

javak
Gép, berendezés

 

Társaságunk mérlege 2017. december 31-én nem tartalmaz 5 évnél hosszabb idejű 
kötelezettséget. Valamennyi kimutatott kötelezettség (533 eFt) rövid lejáratú, a szokásos 
üzletmenetből adódóan. 

A mérleg a társaság valamennyi ismert követelését és kötelezettségét tartalmazza. 

A társaság mérlegének passzív időbeli elhatárolása (5.935eFt) később fizetendő 
költségeket(567eFt), illetve halasztott bevételeket (5.367eFt) foglal magában.  

A 2000. évi C. törvény 59/A-59/F §-ok szerinti valós értéken történő értékelést nem 
alkalmazza a Kft. 

 
A Kft. bér- és  létszámhelyzete 

Megnevezés Átlagos létszám Bér Személyi kifizetés
Alkalmazottak 5 fő 19 675 Ft 1853

 

Egyéb információk 
 
Az egyszerűsített éves beszámolót a Ker-számaDó Kft. (regisztrációs száma: 000719) 
könyvvizsgálói jelentésének kiegészítésével Windisch Ildikó könyvelő (regisztrációs 
száma: 176565)  készítette el. 
 
 
Szentgotthárd, 2018. április 26.  
 

 
 

 
/: Mukics Ferenc:/ 

ügyvezető-főszerkesztő 
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A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonosának 

Vélemény  

Elvégeztem  a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – 

melyben az eszközök és források egyező végösszege 15 774 E Ft, az [adózott/tárgyévi] eredmény 1 461 E Ft 

veszteség, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli 

politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Szlovén Rádió 

Közhasznú Nonprofit Kft 2017. 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 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 

való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban 

és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 

eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai 

Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 

megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. 

A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival 

összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az 

egyszerűsített éves beszámolóra adott vélemény nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a 

közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó 

következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a 

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben 

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 

könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet 

lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben a 

tekintetben nincs jelenteni valóm. 

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 
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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 Szlovén Rádió 

Közhasznú Nonprofit Kft 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 egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás 

folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, 

illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft pénzügyi 

beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom 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 

véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 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.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a 

véleményem megalapozásához. 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. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 

kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft 

vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy 

lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az 

egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben 

nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói 

jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy 

feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft nem tudja a 

vállalkozást folytatni. 
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• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom- egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szlovén Rádió Közhasznú 

Nonprofit Kft által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős 

hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

 
 
Szombathely, 2018. április 11. 
 
 
                                       Ker-számaDó Kft                                                                              Kertész Dezső 
 
                         Szombathely, Gyöngyösparti s. 2.                                           Nyilvántartási szám 002306 
                             Nyilvántartási szám 000719 
 



Közhasznúsági melléklet 
2017 

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, közmű-
velődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus sajtójával kapcsolatos, helyi 
önkormányzati feladatok teljesítése érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végezte 2017 évben: 

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 1 fő teljes munkaidőben alkalmazott ügyvezető-főszerkesztővel és 4 fő teljes munka-
időben foglalkoztatott munkatárssal, illetve 5 fő külső munkatárssal 2017-ben is szlovén nyelvű rádióműsorokat készített és sugár-
zott napi 4 órában a Szentgotthárdon és környéken élő szlovének számára, illetve az internet segítségével a világ bármely részében 
élők részére. Tevékenységével jelentősen hozzájárult a szlovén nyelv és kultúra ápolásához, a hagyományok fenntartásához, meg-
őrzéséhez, továbbfejlesztéséhez, illetve a szlovén nemzetiség kulturális autonómiájának kiteljesedéséhez. A rádió napi friss közéleti 
és egyéb információkkal, valamint hasznos ismeretekkel látta el a szlovén nyelvű lakosságot, mellyel segítette az emberek közéleti 
tájékozódását, kiemelten annak nemzetiségi vonatkozásait.  

2016 második felében a Szlovén Rádió mikrohullámú rendszere többször is leállt. Az alacsony Vend-Tex torony és az akasztói adó-
torony közötti magas fák és egyéb terepakadályok már a műsorbiztonságot veszélyeztető módon zavarták a műsortovábbítást. 

2017 tavaszán a rádió jelezte gondjait a tulajdonos Országos Szlovén Önkormányzatnak, amely támogatólag továbbította a rádió 
mintegy 5 MIO Ft nagyságrendű műszaki fejlesztési kérelmét az EMMI felé. A minisztérium kedvező döntése eredményeként 
2017-ben Szentgotthárdon a nemzetiségi intézmény a stúdió és a 2-3 kilométerre lévő adótorony között modern széles sávú (Giga-
bit/s sebességű) optikai hálózatot épített ki . A rádiójel 2017 végétől a városközpontig optikai hálózaton jut el (kikerülve az útban 
lévő magas fákat és más terepakadályokat), onnan pedig az optikával hasonló sávszélességű mikrohullámú link továbbítja a 
műsort az adótoronyig. A mintegy 15 kilométerre lévő felsőszölnöki János-hegyig is optikai hálózaton jut el a rádióműsor. A 
János-hegy és a kakasombi átjátszó adótorony között pedig mikrohullámú link továbbítja a rádiójelet. Visszafelé az új rendszer 
már adatokat is szolgáltat az adóberendezések állapotáról (mind Szentgotthárdról, mind Felsőszölnökről). Az új rendszer lehetővé 
teszi a szentgotthárdi és a felsőszölnöki adóberendezések távmenedzselését is. Így 2017-ben műszaki vonalon is minőségi előre-
lépésről beszélhetünk, ami nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az eddiginél is jobb minőségű szlovén nyelvű nemzetiségi 
műsorokat szolgáltasson a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: rádióműsor szolgáltatás 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A nemzetiségek jogairól szóló 

2011:CLXXIX. tv. 10. § (4) 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:   szlovén nemzetiségű lakosság 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 16000   
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  A 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* 

 -  - -  
 -  -  - 
 -  -  - 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (1)* Tárgyév (2)* 
 -  - -  



 -  - -  
 -  -  - 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)*  Tárgyév (2)* 
 ügyvezető-főszerkesztő (béren kívüli juttatás) 149 149 

 ügyvezető-főszerkesztő (munkabér) 6378  6378  
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 6527 6527 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 
B. Éves összes bevétel  50950 48945  
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 34900  34900  
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás     
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 16050 14045  
H. Összes ráfordítás (kiadás) 52392 50406  
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 33323  32617  
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 52392   50406 
K. Adózott eredmény -1442  -1461  
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, 2018. április 26. 

        …………………………………… 

         Mukics Ferenc 
         ügyvezető - főszerkesztő 
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