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Általános rész 

 

A SOMOGY  TELEVÍZIÓ KHT. tevékenységét 2005-ben kezdte meg, a törvényi 
elıírásnak megfelelıen 2009.06.19-én a közhasznú társaság átalakult nonprofit KFT.-
vé, a neve SOMOGY TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. Az átalakulás folytán 
semminemő változás nem történt a társaság tevékenységében, mivel ezt továbbra is 
közhasznú tevékenységként folytatja. 
2014. december 12-ei dátummal a gazdasági társaság neve Somogy Társadalmi 
Felemelkedéséért Nonprofit KFT.-re változott, tevékenységi köre bıvült. Az új 
tevékenységeket a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0009 azonosító számú „Somogy Társadalmi 
felemelkedéséért” – Területi felzárkózást elısegítı életvezetési jó  gyakoroltatok 
megvalósítása Somogy megyében projekt kezdetétıl 2015. március 2.-tıl gyakorolja  
 
A DDRFÜ Nonprofit Kft. 2017. március 17-én különválásos szétválással megszőnt és 
a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı vagyoni betéttel és az ahhoz 
tartozó vagyonhányaddal beolvadásos különválás formájában beolvadt a Somogy 
Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-be.  
 
A társaság alaptevékenysége: Film-, videó, televíziómősor gyártása is változott,  
az új fıtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 
 
A vállalkozás közhasznú társaságként mőködik, a törzstıke nagysága 6000 e Ft. 
 
Székhelye: KAPOSVÁR, Fı u. 10. 
A társaság tulajdonosa: Somogy Megyei Önkormányzat 
 

A társaság tagjainak adatai: 
Név Székhely 

Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Fı u. 10. 
 

Képviseletre jogosultak: 

Név Lakcím  

Boros István ügyvezetı 7451 Kaposvár, Kaposfüredi út 64. 2017.05.01.-tıl 

 

A társaságnál a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (1) bek. elıírásai alapján 
a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátásáért felelıs személy: 
Csányiné Fata Magdolna gazdasági vezetı, regisztrált mérlegképes könyvelı,  
7500 Nagyatád, Jókai u. 5. 2/35.  
Regisztrációs száma: 159721. 
Tel: 20/419-6759 
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A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenırizte, a vállalkozásnál a könyvvizsgálat 
kötelezı. A könyvvizsgáló Dr. Cseke László, engedély száma: 001430. A 
könyvvizsgálatért a Kontroll Audit Kft. (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 17-19. 1/10. 
Cg.: 14-09-301548)  2018. évben nettó 420 e Ft-ot számlázott. 
 
A mérlegkészítés pénzneme Ft. 
 
Az üzleti év  mérleg fordulónapja:  2018. december 31. 
A mérlegkészítés idıpontja 2019. február 28. 
 
Jelen kiegészítı melléklet a SZT 16 § (5) bekezdése szerint azokat az információkat 
tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot 
a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. 

 
Számviteli politika 

 
A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli 
törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a társaság beszámolója reálisan mutatja a 
vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a 
jövıbeni tervek is kirajzolódnak. 
 

Teendı Ütemezés 
Analitika-fıkönyv egyeztetése Negyedévente 

Fıkönyvi kivonat készítése Negyedévente vagy adatszolgáltatáskor 
Leltár analitika egyeztetése Minden leltározáskor 

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Évente vagy kivezetéskor 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékeléskor vagy eseménykor 

Értékvesztés elszámolása Értékeléskor vagy eseménykor 
Céltartalék képzés és megszüntetése Évente 

Idıbeli elhatárolások elszámolása Évente vagy azonnal 
Értékelési különbözetek elszámolása Évente 
Kerekítési különbözetek elszámolása Áfánál negyedévente, egyéb adó évente 

Értékhelyesbítés elszámolása Évente 
Éves elszámolású adók elıírása Évente 

 
 
A vállalkozás „A” típusú egyszerősített éves beszámolót készít, mely keretében az 
összköltség eljárással készülı eredménykimutatást választotta. 
 
A könyveket a kettıs könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kialakított 
számlacsoportokat, számlákat, al- és részletezı számlákat, azok számjeleit és 
megnevezését számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend 
együtt teszi lehetıvé, hogy a könyveit a számviteli törvény elıírásai szerint vezesse. 
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A felmerült költségeket elsıdlegesen az 5-ös számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. 
számlaosztály megfelelı tagolásával biztosítja, hogy mind a külsı, mind a belsı 
információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg. 
 
A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat 
alkalmazta: 
 
A tárgyi eszközök beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. 
 
 
Értékcsökkenési leírás módja: 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható 
használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb 
körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – az eszköz 
bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. 
Az értékcsökkenés tervezésekor a vállalkozás az eszközök elhasználódásának ideje 
függvényében lineáris leírást alkalmazott. 
 
Kisértékő eszközök értékcsökkenése: 
A 100 e Ft alatti egyedi beszerzési (bekerülési) értékkel bíró vagyoni értékő jogok, 
szellemi termékek, tárgyi eszközök értéke használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben kerül elszámolásra. Ebben az esetben az értékcsökkenési 
leírást tervezni nem kell. 
 
Nem jelentıs maradványérték: 
A maradványérték nulla összeggel vehetı figyelembe az értékcsökkenési leírás 
tervezése során, amennyiben a maradványérték a beszerzési érték 10%-át nem 
haladja meg. 
 
Ha a vállalkozás szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi  eszközöknél az 
évenként elszámolásra kerülı értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) 
figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának idıtartamában, az 
adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás 
következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. 
Amennyiben a piaci megítélés pozitívan változik, ez eredetileg elszámolt terven 
felüli értékcsökkenést maximum az eredeti beszerzési értékig vissza kell írni.  
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél 
elszámolni akkor is, ha 

• A szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi 
termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé 
vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében 
rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan. 
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• A vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy 
egyáltalán nem érvényesíthetı. 

• A befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósul tevékenységet korlátozzák, 
megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. 

 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, 
illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökrıl folyamatos mennyiségi 
analitikát vezet a fıkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a 
mérlegfordulónapján kötelezı leltározással. 
Az értékelési eljárások az elızı évihez képest nem változtak. 
 
Analitikus nyilvántartást vezet a vállalkozás a vevıi követelésekrıl és a szállítói 
kötelezettségekrıl. A munkabérek és egyéb személyi jellegő kifizetések analitikus 
nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. 
 
Két vagy több évet érintı gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának 
kiszőrésére aktív és passzív idıbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 
 
Tulajdonosi döntés értelmében 2016. december 31-ével a Kft. értékesítette a televízió 
üzletágát, a hozzá tartozó eszközökkel, kötelezettségekkel. 
 
 
A kft. jelenleg nem megfelelı piaci helyzettel rendelkezik. Igyekszik azonban 
tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióin javítani. Mindamellett a 
mérlegkésztésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó 
tényezı vagy körülmény nem áll fenn. 
 
 

 
Tájékoztató rész 

 
A társaság tulajdoni részesedéssel rendelkezik (egyéb részesedési viszonyban lévı 
vállalkozás) 
 

Név Székhely 
Régió TV. Kft. 7100 Szekszárd, Tartsay utca 10. 

 
Sajnálatos módon a Régió Tv. Kft. gyakorlatilag 2011. óta nem mőködik, mivel 
értékesítési árbevétele ettıl az idıponttól nem volt. Saját tıkéje 2014. december 31-én 
-129 e Ft, míg 2016. december 31-én -1660 e Ft, 2017. december 31-én -1674 e Ft. A 
2017. évi taggyőlési határozatban sem hívta fel az ügyvezetı a tagok figyelmét arra, 
hogy a saját tıke 2 év átlagában a vállalkozási formára jellemzı érték 50%-a alá 
csökkent, és ez oknál fogva a tagoknak pótbefizetést kellene eszközölni. 
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Ezen okokból kifolyólag 2015. évben a részesedésre 100%-os értékvesztést képeztünk, 
melynek összege 500 e Ft. 
Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezı tagok 
 

Név Székhely Szavazati arány 
Somogy Megyei 
Önkormányzat 

7400 Kaposvár, Fı u. 10. 100 % 

 
 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása 

 
Tárgyi eszközök  

(bruttó érték) 
Nyitó 
(e Ft) 

Növekedés 
(e Ft) 

Csökkenés 
(e Ft) 

Átsorolás 
(e Ft) 

Záró 
(e Ft) 

Immateriális javak 135 18 0 0 153 
Egyéb berendezések, 
felsz.erelések 

7851 694 0 0 8545 

Összesen 7986 712 0 0 8698 
 
Tárgyévi értékcsökkenési leírás 
 

Tárgyi eszközök 
terv sz. értékcsökkenése 

Nyitó 
(e Ft) 

Növekedés 
(e Ft) 

Csökkenés 
(e Ft) 

Átsorolás 
(e Ft) 

Záró 
(e Ft) 

Immateriális javak 135 18 0 0 153 
Egyéb berendezések, 
felsz.erelések 

3031 1733 0 0 4764 

Összesen 3166 1751 0 0 4917 
 
 
Tárgyi eszközök mozgásának leírása 
 

Tárgyi eszközök 
 

Nyitó 
(e Ft) 

Növekedés 
(e Ft) 

Csökkenés 
(e Ft) 

Átsorolás 
(e Ft) 

Záró 
(e Ft) 

Tárgyi eszközök bruttó 
összesen 

7986 712 0 0 8698 

Terv szerinti értékcsökkenés 3166 1751 0 0 4917 
 4820 -1039 0 0 3781 
 
 
2017. évben elszámolt értékcsökkenés bontása: 

• Terv szerinti értékcsökkenési leírás  1471 e Ft 
• Egyösszegő értékcsökkenési leírás   280 e Ft 
• Terven felüli értékcsökkenési leírás       0 e Ft 
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A társaság szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszközöknél az azok 
beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában 
változás nem történt. 
A társaság szempontjából meghatározó jelentıségő tárgyi eszközöknél az azok 
beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett maradványértékben változás 
nem történt. 
 
A vállalkozás tevékenységébıl veszélyes hulladék nem keletkezik. A mérlegben nem 
szereplı környezetvédelmi károkból eredı kötelezettségek nem várhatók. 
 
A befejezetlen termelési érték a DDRFÜ Nonprofit Kft. beolvadásakor átvett. 
 
Befejezetlen   
 

Barcs Klapka u. szoc. Városrehabilitáció TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 
 

2 263 700 

Barcs 
szoc.városrehabilitáció É-nyugati 
városrész. TOP-4.1.3-15-SO1-2016-00003 2 375 200 

  Összesen 4 638 900  

  Összesen e Ft 4639  

 
 
Követelések bemutatása 
 
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Számla száma Számla összege Ft 

Ba-$-Ha Kft. UK1SA1201415      10795 
Hypoxi Kaposvár Kft.           UK1SA1201305     19050 
Kaposvári Egyetem BI2SA1938648 11430 
Sántos Község Önkormányzata 1640/16 101600 
Szilvásszentmárton Község Önkormányzata 20180047 1092200 
Összesen:  1235075 
Összesen e Ft  1235 
 
 

Vevı követelésre képzett értékvesztés Összeg (Ft) 
Hypoxi Kaposvár Kft UK1SA1201305 14288 
Hypoxi Kaposvár Kft UK1SA1201305 4762 
Hír Televízió Zrt OQ0SA2313845 12500 
Ba$Ha Kft. UK1SA1201415 10795 
ECHO Penisola Kft. TM1SA3075474 12700 
Kaposvári Egyetem BI2SA1938648 11430 
Összesen 66475 
Kiegyenlített vevıkövetelések 2017. évben  
Hír Televízió Zrt OQ0SA2313845 12500 
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ECHO Penisola Kft. TM1SA3075474 12700 
2018-ban képzett értékvesztés  
Sántos Község Önk 1640/16 101600 
Értékvesztés Összesen  142875 
Értékvesztés Összesen e Ft 143 
 
 
 
 

Egyéb követelések Összeg (Ft) 
MOL kártya 44734 
Eltérı Áfa fiz.kötelezettség (szállító) 242 
Grupama Bizt. DDRFÜ-tıl örökölt 16294 
ÁFA elızetesen felszámított  (köz.idıszaki cs.) 42000 
Iparőzési adó 641800 
Munkáltatói tp. Hozzájárulás 12333 
Összesen 757403 
Összesen e Ft 757 
 
Összes követelés: 1849 e Ft 
 
 

Pénzeszközök Összeg (Ft) 
Pénztárszámla 21060 
Pénztárszámla DDRFÜ-tıl átvett 0 
Elszámolási betétszla (3844) 11743002-26476447 7503039 
Elszámolási betétszla (3843) 11743002-26476928 14055679 
Elszámolási betétszla (3841) 11743002-20182254 10023090 
Devizabetét számla (3861) 11753433-42179889 19967,13Euro 6419632 
Összesen 38022500 
Összesen e Ft 38022 
 
 
Aktív idıbeli elhatárolások 
 

Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása Összeg (Ft) 
Perfect nemzetközi projekt elszámolás m. (befolyt 2019.01.10) 5642677 
Költségek elhatárolása 0 
Integranet 2018/0139  weblap tárolád, domain név 3750 
Uniqa Biztosító 573303254  KGFB MYT-367. MYT-372 60601 
Uniqa Biztosító 57565287  Casco MYT-367. MYT-372 69872 
Összesen: 5776900 
Összesen e Ft 5777 
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Céltartalék várható kötelezettségre DDRFÜ-tıl örökölt Összeg (Ft) 

Tartósan távol lévı munkavállalókra (Gyed, Gyes) 19237891 
2017. évi Feloldott céltartalék -8127246 
2018. évi Feloldott céltartalék -6289435 
Összesen 4821210 
Összesen e Ft 4821 
 
Kötelezettségek bemutatása 
 

Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból Számla száma Számla összege (Ft) 

KONTROLL AUDIT Kft.                      001178 44450 
Alfa-Gumi Kaposvár 001753/2018 7000 
Kapos Catering 2014 Kft KAPOS-2018-22 200000 
Somogy Megyei Önkormányzati Hiv. KS-396002S-2019/4 1627 
Összesen 253077 
Összesen e Ft 253 
 
 
 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összege (Ft) 
Echo Penisola Kft. számla nélküli utalás 12700 
Kifiz.terhelı Szja befizetési kötelezettség 35000 
Egészségügyi hozzájárulás 46000 
Regı Kft.  BI2SA8584395   30 
Job & Career Kft. UK1SA1201414 19050 
Perfect nemzetközi projekt tám.elıleg 4419917 
TOP-os pályázati elılegek 8078140 
Összesen 12610837 
Összesen e Ft 12611 
 
Összes rövid lejáratú kötelezettség: 12864 e Ft 
 
A vállalkozásnak nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége. 
 
Passzív idıbeli elhatárolások 
 

Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Összeg (Ft) 
Hazai 2014 árbevétel  DDRFÜ-tıl örökölt 2971672 
Összesen: 2971672 
Összesen e Ft 2972 
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Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentıséggel bír, megjelenik a mérlegben. 
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 
 
Az ügyvezetı és a felügyelıbizottság tagjai tevékenységükért az alábbi járandóságot 
vették fel: 
 

Megnevezés Összeg (e Ft) 
Ügyvezetés 2400 
Felügyelıbizottság 0 
Összesen 2400 
 
Munkavállalók bér és létszámadatai: 
 
Megnevezés Átlagos stat. 

létszám 
Bérköltség Személyi 

jell.kiadás 
Bérjárulék Összesen 

Fizikai 0 0 0 0 0 
Szellemi 9 20750 401 4156 25307 
Összesen 9 20750 401 4156 25307 
 
 

SZOCHO Szakképzési EKHO EHO Alkalmi  Tp.hozzáj. Összesen 
3852 304 0 0 0 0 4156 

 
 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Exportértékesítés, importbeszerzés a nonprofit kft.-nél nem volt. 
 
A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült. 
 
A vállalkozás pályázat alapján vissza nem térítendı támogatást kapott. 
 
Kapcsolt vállalkozástól származó bevétele nem volt. 
 
 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Összeg (e Ft) 
Mősorkészítés árbevétele (vevı elıleg 
teljesítése 2016. évi) 

1575 

Egyéb tevékenység árbevétele (DDRFÜ-s 
TOP-os befejezetlen projekt kiszámlázása 

73319 

Eszköz bérbeadás bevétele 118 
Összesen 75012 
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A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevıdött össze: 
 
Egyéb bevételek Összeg (e Ft) 
Fejlesztési tám. Eszközök écs. kivezetése 852 
Egyéb bevétel (kerekítés) 5 
Várható kötelezetts.képzett céltartalék feloldása 6289 
TOP-os pályázati támogatások 22168 
Perfect nemzetközi projekt támogatás 13674 
Összesen e Ft 42988 
 
 
Pénzügyi mőveletek bevételei 
 
Költségnem Összeg (e Ft) 
Pénzügyileg rendezett árfolyamnyereség 5 
Összesen 5 
 
 
A társaságnál az anyagjellegő ráfordítások értéke az alábbiakból tevıdött össze: 
 
 
Költségnem Összeg (e Ft) 
Vásárolt anyagok költségei üzemanyag 652 
Egy éven belül elhasználódó eszközök 0 
Nyomtatványok irodaszerek 11 
Egyéb anyagköltség 319 
Bérleti díjak 366 
Karbantartási költségek 341 
Utazási és kiküldetési költségek 390 
Oktatás továbbképzés 21 
Könyvelés, könyvvizsgálat 420 
Postaköltség 6 
Telefon, fax 8 
Telefon 30%-a 4 
Internet 54 
Mősorkészítési díj (kiszámlázott vevı elıleghez) 500 
Egyéb igénybevett szolgáltatás 13811 
Hatósági díjak 50 
Biztosítási díj 259 
Cégautóadó, Kamarai tagdíj 170 
Bankköltségek 362 
Eladott közvetített szolgáltatások értéke 16335 
Összesen 34079 
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Személyi jellegő ráfordítások alakulása 
 
Költségnem Összeg (e Ft) 
Bérköltség 20750 
Bérköltség 19060 
Ügyvezetı megbízási díja 2400 
Megbízási díj 690 
Személyi jellegő egyéb kifizetések 400 
Betegszabadság 94 
Gépkocsi költségtérítés 24 
Egyéb személyi (repi) 200 
Telefon és repi  utáni adók 82 
Bérjárulékok 4156 
SZOCHO 3852 
Szakképzési 304 
Összesen 25307 
 
Értékcsökkenési leírás 
 
Költségnem Összeg (e Ft) 
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1471 
Használatbavételkor egyösszegő  280 
Terven felüli  0 
Összesen 1751 
 
Egyéb ráfordítások alakulása: 
 
Költségnem Összeg (e Ft) 
Értékesített t.e. nyilvántartási értéke  
Bírságok, késedelmi pótlékok 17 
Egyéb ráfordítások 206 
Vevıkövetelésre elszámolt értékvesztés 102 
Gépjármőadó 46 
Hiányzó befejezetlen DDRFÜ-tıl örökölt 13759 
Összesen 14130 
 
Pénzügyi mőveletek ráfordításai 
Költségnem Összeg (e Ft) 
TOP-os elıleg után fizetendı kamat (visszafiz.m.) 21 
Pénzügyileg rendezett árfolyamveszteség 1 
Átváltáskori  árfolyam veszteség 17 
Mérleg fordulónapi nem realizált ár.veszteség 250 
Összesen 289 
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Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztést a társaság nem végzett, így költség sem 
merült fel. 
 
 
 
 

 
Mutatószámok 

 
A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét bemutató mutatószámok 
 
 
 
s.sz Megnevezés/tartalom Elızı év 

% 
Tárgyév 

% 
1 Befektetett eszközök arány 

Befektetett eszköz/Eszközök összesen*100 
4,17 6,99 

2. Eszközcsoportok aránya 
Forgóeszközök/Befektetett eszközök*100 

2242,39 1177,23 

3. Befektetett eszközök fedezete (saját tıke lekötöttsége) 
Saját tıke/Befektetett eszközök*100 

1147,37 883,68 

4.  Tárgyi eszközök fedettsége (saját tıke lekötöttsége) 
Saját tıke/Tárgyi eszközök*100 

1147,37 883,68 

5. Eszközök fordulatszáma 
Értékesítés nettó árbevétele/Összes eszköz 

0,06 1,39 

6. Tárgyi eszközök hatékonysága 
Értékesítés nettó árbevétele/Tárgyi eszközök*100 

145,29 1983,92 

7. Készletek fordulatszáma 
Értékesítés nettó árbevétele/Készletek*100 

8,46 1616,99 

8. Tárgyi eszköz aránya 
Tárgyi eszközök/(Tárgyi eszközök+forgóeszközök)*100 

4,27 7,83 

9. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek aránya 
Mőszaki berendezések nettó értéke/Tárgyi eszközök*100 

0,00 0,00 

10. Forgóeszközök aránya 
Forgóeszközök/Eszközök összesen*100 

93,50 82,32 

11. A források szerkezete 
Idegen forrás/Források összesen*100 

42,55 29,29 

12. Tıkeerısség 
Saját tıke/Források összesen*100 

47,84 61,8 

13. Tıkemultiplikátor 
Források összesen/Saját tıke 

2,09 1,62 

14. Tıkefeszültég mutatója 
Idegen forrás/Saját tıke*100 

88,94 47,40 

15. Kötelezettségek részaránya 
Kötelezettségek/Források összege*100 

39,24 23,79 

16. Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója 
Hosszú lejáratú kötelezettségek/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 

0,00 0,00 
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  Elızı év 
% 

Tárgyév 
% 

17. Saját tıke növekedési mutató 
Saját tıke/Jegyzett tıke 

9,22 5,57 

18. Céltartalékok aránya 
Céltartalékok/Források összege*100 

9,61 8,92 

19. Saját tıke növekedésének mértéke (1) 
Mérleg szerinti eredmény/jegyzett tıke*100 

-396,57 -364,85 

20. Saját tıke növekedésének mértéke (2) 
Mérleg szerinti eredmény/Saját tıke*100 

-43,02 -65,52 

21. Tıke forgási sebessége 
Értékesítés nettó árbevétele/Saját tıke 

0,13 2,25 

22. Tıkearányos adózott eredmény 
Adózott eredmény/saját tıke 

-9,07 -0,66 

23. Likviditási mutató 
Forgóeszközök/kötelezettségek*100 

238,25 345,01 

24. Likviditási ráta (rövid távú likviditás I.) 
Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 

238,25 346,01 

25. Likviditási ráta (rövid távú likviditás II.) 
(Forgóeszközök-Követelések)/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 

234,59 331,64 

26. 
 

Likviditási gyorsráta 
(Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek 

0,56 3,10 

27. Készpénz likviditási mutató 
Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 

0,52 2,96 

28. Pénzhányad mutatója (rövid távú likviditás III.) 
(Pénzeszközök+Értékpapírok)/rövid lejáratú kötelezettségek*100 

52,20 295,57 

29. Dinamikus likviditás 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 

-51,97 -167,96 

30. Hosszú távú likviditási mutató 
Üzemi )üzleti) tevékenység eredménye/Kötelezettségek*100 

51,97 -167,96 

31. Hitelfedezeti mutató 
Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek*100 

3,67 14,37 

32. Átlagos vevı futamidı 
Átlagos vevıállomány/értékesítés nettó árbevétele 

152,24nap 4,90 nap 

33. Szállítók átfutási ideje 
Átlagos szállítóállomány/anyagjellegő ráfordítások 

53,49nap 1,79 nap 

34. Vevıállomány aránya a szállítókhoz 
Vevık/Szállítók*100 

948,78 488,14 

35. Eladósodottság mértéke 
Kötelezettségek/Saját tıke*100 

82,03 38,50 

36. Eladósodottság foka 
Kötelezettségek/Eszközök összesen*100 

39,24 23,79 

37. Nettó eladósodottság foka 
(Kötelezettségek-Követelések)/Saját tıke*100 

79,02 32,97 

38. Rövid távú eladósodottság 
Rövid lejár.köt.-(Pénzeszköz+Értékpapír)/Értékesítés nettó rbevétele*100 
 

309,62 -33,54 
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  Elızı év 
% 

Tárgyév 
% 

39. Adósságállomány aránya 
Hosszú lejáratú kötelezettségek/(Saját tıke+Hosszú lejáratú köt.)*100 

0,00 0,00 

40. A saját tıke aránya 
Saját tıke/(Saját tıke+Hosszú lejáratú kötelezettség)*100 

100,00 100,00 

41. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 
Tárgyév/Elızı év*100 

19,18 1071,14 

42. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 
Tárgyév/Elızı év*100 

98,26 91,65 

43. Pénzügyi mőveletek eredménye 
Tárgyév/Elızı év*100 

- 129,68 

44. Adózás elıtti eredmény 
Tárgyév/Elızı év*100 

99,17 92,00 

45. Adózott eredmény 
Tárgyév/Elızı év*100 

99,17 92,00 

46. Árbevétel arányos üzemi eredmény 
Üzemi (üzleti) eredmény/értékesítés nettó árbevétele*100 

-336,64 -28,80 

47. Tıkearányos üzemi eredmény 
Üzemi (üzleti) eredmény/Saját tıke*100 

-42,63 -64,67 

48. Eszközhatékonyság 
Üzemi (üzleti) eredmény/Eszközök összesen*100 

-20,39 -39,96 

 
 
 
 

CASH-FLOW Kimutatás 
 
 
I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás 

(mőködési cash-flow 1-13 sorok) 
18410 

1 Adózás elıtti eredmény +/- -21891 
2 Elszámolt amortizáció + 1751 
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- -102 
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete+/- -6290 
5 Befektetett estközök értékesítésének eredménye +/- 0 
6 Szállítói kötelezettség változása +/- 171 
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/- -29212 
8 Passzív idıbeli elhatárolások változása +/- -851 
9 Vevıkövetelés változása +/- -457 

10 Forgóeszközök (vevıkövetelés és péneszk.nélkül) változása +/- 78369 
11 Aktív idıbeli elhatárolás változása+/- -3078 
12 Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) - 0 
13 Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés - 0 

II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás 
(befektetési cash-flow 14-16 sorok) 

0 
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14 Befektetett eszközök beszerzése - 0 
15 Befektetett eszközök eladása + 0 
16 Kapott osztalék részesedés + 0 

III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás  
(finanszírozási cash-flow 17-27 sorok) 

0 

17 Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + 0 
18 Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának 

bev.+ 
0 

19 Hitel és kölcsön felvétele+ 0 
20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszüntetése, bevéktása + 
0 

21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 
22 Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) - 0 
23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése - 0 
24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0 
25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 
26 Véglegesen átadott eszkzök - 0 
27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

változása +/- 
0 

IV. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok) 18410 
 

 
 
 
 
 

Társasági adó megállapítása 
 
 
 

 Összeg (e Ft) 
Adózás elıtti eredmény -21891 
Adózás elıtti eredmény csökkentı tételek 8421 
Adózás elıtti eredmény növelı tételek 2103 
Adóalap -28209 
Társasági adó 0 
Adómentesség 0 
2018. évi adókötelezettség 0 
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Adózás elıtti eredmény csökkentı tételek Összeg (e Ft) 
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék 
felhasználása  (DDRFÜ kismamák) 

6289 

Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, 
eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási 
érték meghatározott része 

2131 

Behajthatatlan követelés leírásakor a korábbi 
években adóalap növelı tételként elszámolt 
értékvesztés összege 

1 

Összesen 8421 
 
 
 
Adózás elıtti eredmény növelı tételek Összeg (e Ft) 
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás, 
terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg,  
állományból való kivezetéskor a nyilvántartási 
érték  

1751 

Nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos 
költség, ráfordítás DDRFÜ beolvadásából nem 
létezı befejezetlen 

0 

Követelésre elszámolt értékvesztés 102 
Külföldi pénzértékben fennálló értékeléskori, nem 
realizált árfolyamveszteség 

250 

Összesen 2103 
  
 
 
 
Közhasznúsági jelentés 
 
I. Tartalmi beszámoló 

  

A fıtevékenység  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.    
A Somogy Megyei Önkormányzat által alapított Somogy Társadalmi 
Felemelkedéséért 
Nonprofit Kft. hogyan gazdálkodott 2087. év folyamán.      
Közhasznú tevékenysége során 5817 e Ft. vállalkozási 
bevétel,      
8190 e Ft vállalkozási kiadás, 47849 e Ft közhasznú bevétel, 67367 e Ft 
közhasznú  
kiadás került elszámolásra, melybıl fakadóan -21891 e Ft. vagyonváltozás történt. 
                 
A szervezet a mérleg-fordulónapon 54069 e Ft. Eszközzel rendelkezett melybıl  
38022 e Ft pénzeszköz volt.            
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A szervezet a mérleg-fordulónapon 12864 e Ft. Kötelezettséget tartott 
nyilván  
melybıl a fordulónap után a mérlegkészítés idıpontjáig 334 e Ft-ot 
rendezett  
A fennmaradó összegbıl Perfect projekt elıleg 4420 e Ft, TOP-os pályázati elılegek 
8078 e 
Ft.                
                 
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerő, az elızı évhez 
hasonlóan 
törekedtünk a takarékosságra és a költségek 
minimalizálására.      
                 
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelıen 
történt.   
                  

 
  
II. Támogatások részletezése forrásonként     

 
  

# Megnevezés       e Ft 
1 Perfect nemezetközi projekt              13 674 
2 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041                         1 503 
3 TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017               530 
4 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044               800 
5 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040               2 590 
6 TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003               500 
7 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032               500 
8 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047               1 500 
9 TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023               14 245 
 Összesen:                     35 842 

 
 
 III. Cél szerinti juttatások 

 
# Megnevezés       e Ft 
1 Perfect nemezetközi projekt              13 674 
2 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041                         1 503 
3 TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017               530 
4 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044               800 
5 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040               2 590 
6 TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003               500 
7 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032               500 
8 TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00047               1 500 
9 TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023               14 245 
 Összesen:                     35 842 
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IV. Tagdíj 
  

# Megnevezés       e Ft 
1                 
  Összesen:                       

 
 

V. 
Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése (tárgyévi összes 
ráfordítás 

 
# Megnevezés       e Ft 
1 Anyagjellegő ráfordítások         34 079 
2 Személyi jellegő ráfordítások               25 307 
3 Értékcsökkenési leírás                 1 751 
4 Egyéb ráfordítások                   14 130 
5 Pénzügyi mőveletek ráfordítása        289 
  Összesen:                     75 556 

 
VI. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 

 
# Megnevezés       e Ft 
1 Munkabér            1 400 
2 Személyi jellegő egyéb kifizetés                 
3 Megbízási díj                     1 000 
  Összesen:                     2 400 

 
Boros István ügyvezetı részére történt kifizetés 
2018.01.01-2018.05.31.Megbízási díj 1.000 e Ft 
2018.06.01-2018.12-31. Munkabér 1.400 e Ft 

 
 
2009.év folyamán a törvényi változásoknak megfelelıen a Kht. átalakult Nonprofit 
Kft.-vé 
2018. december 31-én átlagos statisztikai állományi létszám 9 fı. 

 
A társaság alapításával a Kht. közhasznú szervezetként is bejelentésre került a Cégbíróság 
által 2005. június 21. napjával. Közhasznú tevékenységként került bejegyzésre a film-, videó-, 
televíziómősor gyártás, mint fıtevékenység. A törvényi elıírásoknak megfelelıen a 
közhasznú jogállás meghosszabításra került 2014. évben. 
 
A Kht. felvállalta az önkormányzati tv.stúdió által kialakított kapcsolatrendszert a városi 
televíziók és települési kábelhálózatok között, kölcsönös információ csere keretében, ingyen 
bocsátun híranyagot egymás rendelkezésére. 
A stúdió révén, a megye eseményeirıl ad a hetente megújuló magazinnal tudosítást, 
valamint munkanapokon , híradóval, idıjárás jelentéssel jelentkezik a megye területének 
nagy részén.  
Ezen kívül reklámfilmet, valamint a megye természeti kincseit bemutató filmet készítettünk. 
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A 2014.12.12-ei névváltozással kapcsolatos (Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit 
Kft.) átvezetés a NMHH nyilvántartásában is megtörtént, mint közösségi audiovizuális 
körzeti médiaszolgáltató 
 
Tulajdonosi döntés értelmében 2016.12.31-el  a Televízió üzletág értékesítésre került. 
 
2018. évet érintı bevételek és költségek a jelentés mellékletét képezı beszámolóban és 
kiegészítı mellékletben részletezve bemutatásra kerültek. 
  
 
Tárgyévben végzett közhasznú tevékenység bemutatása       
                       

 
 
Projekt címe: Planning for Environment and Resource  eFficiency in European Cities and 
Towns 
Rövidített címe: PERFECT 
Program neve: INTERREG EUROPE 
Azonosítója: PGI01983 
Időtáv: 2017.01.01 - 2022.01.01 
A projekt alapvető célja, hogy elősegítse a partnerországokban történő fejlesztések esetében a zöld 
infrastruktúra innovatív fejlesztési lehetőségeinek bevonását (parkok, zöld tetők, zöld falak, 
fenntartható csapadékelvezetés, stb.)  
A partnerek, céljuk elérése érdekében: 
- összegyűjtik a releváns nemzetközi gyakorlatokat, ötleteket, terveket, 
- vizsgálják és kidolgozzák ezek adaptálhatóságát, 
- vizsgálják a jelenleg zajló fejlesztések vonatkozó irányait, 
- a politikai és szakmai döntéshozókat közelítik a fenntartható megoldások és a zöld infrastruktúra   
fejlesztésének irányába, 
- vizsgálják a helyi fejlesztési intézményrendszert és annak változásait, 
- hivatalos dokumentum formájában befolyásolni próbálják a releváns területhez tartozó 
területfejlesztési instrumentumot. 
Magyar partnerként a mi tevékenységünk döntően a Dél-Dunántúlra koncentrál, ezen belül is Somogy 
megyére.  
A vizsgálandó területfejlesztési eszköz a Terület és Településfejlesztési Operatív Program, különös 
tekintettel a Zöld Városok programra. 
 
  
Közhasznú tevékenység megnevezése:  
1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek közül: 
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
• környezetvédelem  
• ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /11 :  helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /4 :  egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások  

 
 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
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3.8.2.3.  A megyei önkormányzat - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül -
 a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben 
kiválasztottprojektek esetén a megyei jogú város járásában található települési 
önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
közfeladat fejlesztési projektjeiprojektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. 
pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési 
önkormányzat kéri. 
3.8.2.5. A közreműködés a 3.8.2.2. és 3.8.2.3. pont esetén a települési önkormányzat és a 
megyei önkormányzat, a megyei jogú város önkormányzata, ezek által alapított költségvetési 
szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben 
történhet, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy 
közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 
3.8.2.7.  A projektmenedzsment tevékenységet a megyei jogú város önkormányzata, a megyei 
önkormányzat, a 3.8.2.5. pont szerinti gazdálkodó szervezet és a kormányhivatal kizárólag 
közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjával, vagy megbízási jogviszonyban 
foglalkoztatott természetes személlyel láthatja el. 
3.12.1. Az Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a 
projekt összes elszámolható költségére vetített százalékos arányára betartandó korlátozások: 
 
 A B 

1. Költségtípus Elszámolható 
költség/Összes 

elszámolható költség 
maximális mértéke 

(%) 

2.2138  Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, 
illetve felhívásban megkövetelt környezeti, 
fenntarthatósági 
hatástanulmányok,megvalósíthatósági 

tanulmányokelkészítésének költsége, 
beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, 
kivitelezési tervek elkészítése, hatósági 
engedélyek megszerzésének költségei stb.) A 
közbeszerzési eljárások lefolytatásának 
költségét a százalékos korlátnak való 
megfelelés ellenőrzésekor nem kell figyelembe 
venni. 

7 

3. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1 

4. Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.) 2 

5. Terület-előkészítés (régészeti feltárás, 
lőszermentesítés, földmunkák stb.) 

2 

6.2139  Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a 
Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége 
(FIDIC) mérnök költségeit 

1 

7. Projektmenedzsment 2,5 

8. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5 
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9. Könyvvizsgálat 0,5 

10. Általános költségek (rezsi) 1 

  

A projekt előkészítési feladatokat a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft., 
mint a Somogy Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet a 
272/2014 kormányrendelet előírásai alapján a települések kérésére látta el, a feladatvégzés 
jogszabályi kötelezés alapján történt az alábbi kódszámú projektekben: 
 
TOP-4.3.1-15- A városi jogállású helyi önkormányzatok részére, a leromlott városi 
területek rehabilitációjának és az ott élı lakosság felzárkózásának megvalósítása 
érdekében. 
 
TOP-5.2.1-15 - A társadalmi együttmőködés erısítését szolgáló helyi szintő komplex 
programok. 
 
TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 
 
TOP-2.1.3-15 – Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések 
 
TOP-4.1.1-15 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
 
TOP-3.1.1-15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
 
TOP-2.1.2-15 - Zöld város kialakítása 
 
TOP-1.4.1-15 - A foglalkoztatás és az életminıség javítása családbarát, munkába 
állást segítı intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. 
 
TOP-1.2.1-15 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
 
TOP-4.2.1-15 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bıvítése, fejlesztése 
 
TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés 
 
TOP-3.2.2-15 - Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedı, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, 
komplex fejlesztési programok. 
 
TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése 
 
Közhasznú tevékenység megnevezése: 
2015. évi CCXXIII. Törvény  
2011. évi CXC. törvény 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) /1 : településfejlesztés, településrendezés 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  

 

 
 


















