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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

A társaság bemutatása 

 

A társaság cégneve:   Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű  

     Társaság  

Rövidített cégneve:   Soproni Kommunikációs Központ Kft. 

Alapítás éve és helye:   2015. július 10. Sopron 

Cégbejegyzés helye, ideje: Győri Törvényszék Cégbírósága 

     2015. 08. 11. 

Cégjegyzék száma:    08-09-027398 

Székhelye:    9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. 

A társaság működésének   határozatlan időtartamra alakult 

időtartama: 

Üzleti év:    2020. 01. 01-től 2020. 12. 31-ig 

A társaság törzstőkéje:  alakuláskor 35.000.000 Ft pénzbeli betét, apport nincs. 

A törzsbetét teljes egészében befizetésre került a 
 társaság pénzforgalmi számlájára. 

A társaság cégjegyzésére jogosult:     a társaság ügyvezetője önállóan 

A társaság fő  tevékenységi köre: 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 

 

A társaság tulajdonosi szerkezete, a társaság szervezeti felépítése, hatásköre 

A társaság alapítója: 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, tulajdonosi részarány:  100 %. 

Székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1. 

Cégjegyzékszám: 15728049-8411-321-08 

A társaság szervezeti felépítése, hatásköre 

Ügyvezetés és képviselet: 

2020 évben: 

Harka Zoltán ügyvezető, lakcíme: 9400 Sopron, Szépvölgyi u. 10/B. Az ügyvezetői 
megbízatás határozatlan időtartamra szól. A vezetői tisztségviselői feladatokat 
munkajogviszonyban látja el.  



Soproni Kommunikációs Központ Kft                          Kiegészítő melléklet 2020. 

 3

 

A társaság irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak 
az alapítók hatáskörébe, a vezető tisztségviselő  jogosult. A vezető tisztségviselő ügyvezetési 
tevékenységét a társaság érdekének megfelelően köteles ellátni. 

Felügyelő Bizottsági tagok: 

2020.07.09-ig terjedő időszakban: 

1. Dr. Kovács András a Felügyelő Bizottság elnöke. Jogviszony kezdete: 2015.07.10. 
Jogviszony vége: 2020.07.09. 

2. Seregély Csaba Zsigmondné  tag. Jogviszony kezdete: 2017.12.21. Jogviszony vége: 
2020.07.09. 

3. Rázó László Gergő tag. Jogviszony kezdete: 2015.07.10. Jogviszony vége: 
2020.07.09. 
 

2020.07.10-től:  
 

1. Dr. Kovács András a Felügyelő Bizottság elnöke. Jogviszony kezdete: 2020.07.10. 
Jogviszony vége: 2025.07.10. 

2. Seregély Csaba Zsigmondné  tag. Jogviszony kezdete: 2020.07.10. Jogviszony vége: 
2025.07.10. 

3. Böröcz Mária tag. Jogviszony kezdete: 2020.07.10. Jogviszony vége: 2025.07.10. 
 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogosult a társaság dolgozóitól 
jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, iratait bármikor megvizsgálni, vagy 
szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.  A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy 
az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelő Bizottság 
ügyrendjét maga állapítja meg. 

Könyvvizsgáló: 

A társaság könyvvizsgálója az AUDIT Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság. Cégjegyzékszáma: 01-09-078084. Székhelye: 1022 Budapest, 
Bimbó u. 3. A cég képviseletében eljáró természetes könyvvizsgáló Dr. Serényi Iván. 
Kamarai nyilvántartási száma: 003607. 

A könyvvizsgáló ellenőrzi a társaság könyvelését, a pénztárt, ellenőrzi a számviteli 
beszámolót, annak szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát. Az ellenőrzésről 
jelentést készít, részt vesz a Felügyelő Bizottság ülésein.  

Éves szinten, a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói 
szolgáltatásokért nem került díjazás felszámításra. 

Könyvviteli szolgáltatás 

A társaság könyvviteli szolgáltatásának irányításáért és vezetéséért felelős a JARIA-AUDIT 
Számviteli Szolgáltató Egyéni Cég képviseletében Juhászné Jakab Mária, MKVK kamarai 
tagsági száma: 001976. Székhelye: 9400 Sopron, Várkerület u. 31. A. ép. 1.em.2.ajtó. 
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A társaság tevékenységi köre, piaci helyzete 

Az alapító önkormányzat kiemelt önkormányzati feladatának ellátására, Sopron város 
lakosságának tájékoztatására hozta létre a saját tulajdonú gazdasági társaságot. A társaság 
fenntartja és működteti Sopron város kábeltelevíziós szolgáltatását. A társaság Sopron város 
közéleti, kulturális, sport és művészeti műsorainak készítésével  feladatot vállal az 
értékközvetítés, értékmegőrzés és értékteremtés terén. A Sopron Tv, mint kábeltelevízió a 
város közművelődési, tudományos és művészeti tevékenységének szerves részét képezi, és 
hozzájárul annak fejlődéséhez. 

A Kft. 2015 év december hó 11. -ével kapta meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól a 
sugárzási engedélyt és azonnal el is indította  a műsorok sugárzását.  
A műsor neve: Sopron Televízió. 
 
A műsorokat Sopron város területén a VODAFONE - UPC digitális alapcsomagjában az 501 
-es csatornán lehet látni. A Telekom IPTV rendszerében pedig a 203 csatornán nézhető az 
alábbi településeken: Sopron, Bük, Csepreg, Csorna, Fertőrákos, Beled, Sopronkövesd.  
 
Sopronmédia /www.sopronmedia.hu/ 
A Sopronmédia portál a város és környéke legfrissebb híreit közli, ahol megtalálhatóak a 
SopronTv műsorai is archiválva, illetve élő stream szolgáltatás formájában. A portál és a 
televízió közösen friss hírforrást biztosít, és működteti a Sopronmédia Youtube-csatornát. 
 
A televízió műsorának kínálatát hírháttér és magazinműsorok is színesítik. 
 
facebook@sopronmediatv 
A Facebook-oldal a sopronmedia.hu portál közösségi oldala. 
 
A Sopron Televíziót 2017. 05. 01-től a Helyi Televíziók Országos Egyesületének tagjai közé 
választották. 
 
A Sopron Televízió műsorstrukturája: 
 
Híradó – minden munkanap 18 órától 12 percben, vasárnap heti ismétlés 55 percben 
Mozaik – híradó után 8-10 perc háttérbeszélgetés  
Suli Tv – Becsöngettek műsor – minden hétköznap reggel 9 órától digitális oktatás 
Élő egyházi közvetítések – 2 hetente 
 
Magazinok: 
Szerda este – 45 perc 
 
1.rész (hetente változó tematikával 5-5 percben, az alábbi párosítás szerint) 
Műhely – Géniuszok 
Zöld Város – Egyetemi polgár 
Mestermunka – Forrás 
Digi Zóna – Scarbantia 
 
2.rész 
Hölgyválasz 
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3.rész 
A hét témája 
 
Lapozó – kulturális magazin 25 perc 
„ÉletForma” – Egészségügyi és életmód magazin 25 perc 
Sterc – gasztro magazin 25 perc 
Limonádé – ifjúsági magazin 25 perc 
Kávé kettesben – portrémagazin 25 perc 
Hajrá Sopron – Sport magazin 25 perc 
Páholy – színházi magazin 25 perc 
Portré – színházi beszélgetés 25 perc 
Szomszéd vár – Városi televíziók közös produkciója 25 perc 
Gázfröccs – autós magazin – átvett műsor 25 perc  
Épí-Tech – Házépítők magazinja  – átvett műsor 25 perc 
 

Általános számviteli információk, a számviteli politika fő vonásai 

A Társaság számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (a továbbiakban 
Sztv.) alapján állította össze. A számviteli politika a 2019. január 1-től bekövetkezett törvényi 
változásoknak megfelelően 2019 évben átdolgozásra került. Tárgyidőszakban a számviteli 
politikát nem módosult. 

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. 

Jelen üzleti év időtartama: 2020.01.01-től 2020. 12.31.-ig szól. 

A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. 

A Társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai 
szerint vezeti könyveit. 

A költségek kimutatására kizárólag az 5. Költség nemek számlaosztály számlái szolgálnak. 

A beszámoló formáját a számviteli törvény az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg 
főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől, továbbá egyéb 
feltételektől függően határozza meg. A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít. 

Az egyszerűsített beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. 

A mérleg a számviteli törvény 1. számú melléklet „A” változata szerint készül, az un. 
mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség 
ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított 
lejárati sorrendben mutatja be. 
A mérleg a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeket tartalmazza, a számviteli törvény 
szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, nem jelzett tételek nem kerülnek be a mérlegbe.  
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó 
árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb 
bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű 
ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének 
különbözeteként (összköltség eljárással) állapítja meg a vállalkozás. 
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Az eredmény kimutatás a számviteli törvény 2. számú melléklet „A” változata szerint készül 
el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel, a nagybetűvel és a római számmal jelölt tételek kerülnek 
bemutatásra. A Kft. az eredménykimutatásban ezeket a tételeket tovább nem tagolja, és új 
tételeket sem vesz fel. 

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő 1. hónap utolsó napja, 
esetünkben az üzleti évet követő év január 31. napja. 

A Társaság a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvény 
alapelveit követi, amelytől eltérni csak a Sztv.-ben szabályozott módon lehet. 

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának ismertetése 

A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi helyzet és tőkeszerkezet mutatói, a jövedelmezőség 
bemutatását tartalmazó mutatók az 1. számú mellékletben találhatók.  

 

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
Eszközök 
Befektetett eszközök (mérleg, I. Immateriális javak; II. Tárgyi eszközök ) 

Fordulónapon az immateriális javak és tárgyi eszközök között 95.089 e Ft bruttó bekerülési 
értékű vagyoni értékű jogokat, bérelt épületrészre aktivált eszközöket, műszaki 
berendezéseket, irodai és egyéb berendezéseket, járművet mutattunk ki, ezen eszközök terv 
szerinti halmozott értékcsökkenési leírása 58.438 e Ft volt. Nettó mérlegérték fordulónapon: 
36.651 e Ft. A tárgyévben a helyi televíziós műsorszolgáltatás biztosításához sok új technikai 
eszköz beszerzésére került sor. A műszaki infrastruktúra bővítését saját forrásból 
finanszíroztuk, hitelt nem vettünk fel, vissza nem térítendő támogatást ezen eszköz 
beszerzésekre nem kaptunk. 

Üzleti évben 200 e Ft alatti beszerzési értékű eszközök megvásárlása 5.150 e Ft értékben 
került megvalósításra, ebből a kisértékű tárgyi eszköz bekerülési értéke 4.950 e Ft, a kisértékű 
vagyoni értékű jogok (szoftverek felhasználói joga) 200 e Ft volt. Bekerüléskor egyösszegű, 
azonnali értékcsökkenési leírást számoltunk el. 

Tárgy év végén kisértékű vagyoni értékű jogként és tárgyi eszközként 16.373.231 Ft értékű 
eszközt szerepeltettünk a nyilvántartásban. 
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Az eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének alakulását a következő 
táblázatban foglaltuk össze (kivéve: kisértékű eszközök): 

Megnevezés Immateriális 
javak 

e Ft 

Ingatlanok és 
kapcsolódó 

vagyoni értékű 
jogok 

e Ft 

Műszaki 
berendezések, 

gépek, 
járművek 

 e Ft 

Egyéb 
berendezések, 
felszerelések, 

járművek  

e Ft 

Beruházás Tárgyi 
eszközök 
összesen  

e Ft-ban 

Nyitó bruttó 
érték 

7.754 459 40.968 19.664 0 68.845 

- Növekedés 654 0 7.624 2.007 9.562 19.847 
- Csökkenés 0 0 0 416 9.562 9.978 
- Átsorolás 0 0 0 0 0 0 
Záró bruttó 
érték 

8.408 459 48.592 21.255 0 78.714 

Nyitó halmozott 
értékcsökkenés 

2.527 114 19.361 9.414 0 31.416 

- Növekedés 832 28 6.764 3.243 0 10.867 
- Csökkenés 0 0 0 219 0 219 
- Átsorolás 0 0 0 0 0 0 
Záró halmozott 
értékcsökkenés 

3.359 142 26.125 12.438 0 42.064 

Könyv szerinti 
nettó érték 

5.049 317 22.467 8.817 0 36.650 

Elszámolt 
értékcsökkenés 
fajtája és összege 
üzleti évben: 

Terv 
szerinti; 
832 e Ft 

Terv szerinti;  
28 e Ft 

Terv 
szerinti; 
6.764 e Ft 

Terv 
szerinti; 
3.243 e Ft 

0 Összesen 
terv  
szerinti; 
10.867 e 
Ft 

 

Követelések és Pénzeszközök (mérleg, B. II. és B.IV. sora) 

A mérleg eszköz oldalán a Követelések mérlegcsoport tartalmazza a vevőkkel  szembeni 
követelés 3.781 e Ft-os összegét. Ez összesen 9 db kiegyenlítetlen számla belföldi vevőkkel 
szemben. Ebből mérlegkészítésig, január 31.-ig pénzügyileg teljesült: 1.399 e Ft. A 
fordulónapi vevőkövetelésekből 30 napon belül lejárt, határidőn túli követelés összege 1.351 
e Ft volt, ezek 2021. január 14-én bankszámlára befolytak.  

A házipénztár Ft pénzkészlete 274 e Ft egyezően a pénztárjelentésben és pénztár leltárban 
foglaltakkal. Az EUR valutapénztárban lévő készpénz Ft-ra átszámolva 43 e Ft-ot tett ki. 

Az elszámolási betétszámla és a kártyafedezeti számlák értéke 28.509 e Ft összeget képviselt 
a mérleg fordulónapján.  

Aktív időbeli elhatárolások (mérleg, eszközök C. sor) 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként 1.678 e Ft összegben 2020 évre járó árbevételek 
szerepelnek a mérlegben, melyek reklámspot készítés és sugárzás, televíziós 
műsorszolgáltatás, film – és videokészítés 2021. január hónapban kiállított számlák szerinti 
nettó  árbevételek.  
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A költségek aktív időbeli elhatárolásaként a mérlegben 13 e Ft jelent meg (domain díj, tárhely 
hosszabbítási díj időarányos elhatárolásai – 2021 évet terhelő díjak). 

A Társaság az eszközök körében a piaci értékelés lehetőségével nem élt. 

 
Források 
 

Jegyzett tőke (mérleg, forrás D.I. sora) 

Az alapítói vagyon 35.000 e Ft pénzbeli hozzájárulás.  Az alapító önkormányzat a törzstőke 
100 %-át birtokolja  egyszemélyben. A törzstőkét az alapító teljes egészében rendelkezésre 
bocsátotta bankszámlára történő befizetéssel. 

Eredménytartalék (mérleg, forrás D. IV. sora) 

Az eredménytartalékban a 2016 évi adózott nyereség 4.294 e Ft-os összege, a 2017 évi 
adózott nyereség 61 e Ft-os összege, a 2018 évi 4.904 e Ft-os összege valamint a 2019 évi 
4.769 e Ft adózott nyereség szerepel, együtt: 14.029 e Ft. 

Adózott eredmény (mérleg, forrás D.VII. sora) 

A társaság 2020.  üzleti év  adózott eredménye  513  e Ft-ot tett ki, egyezően az eredmény-
kimutatásban szereplő érték adattal. 

Céltartalék jövőbeni költségekre (mérleg, forrás E. sora) 

2020 évi prémium és közterhei fedezetéül 2.906 e Ft került megképzésre. A kiírt prémium 
feladatok teljesüléséről az alapítói jóváhagyás még nem történt meg, a passzív időbeli 
elhatárolás számviteli törvényei feltételei nem teljesültek, ezért céltartalék képzéssel került be 
a 2020 évi beszámoló tételei közé a prémium és közterhei. 

Hosszúlejáratú kötelezettségek (mérleg, forrás F.II. sora) 

Hosszúlejáratú kötelezettsége nincs a társaságnak mérlegfordulónapon.  

Rövidlejáratú kötelezettségek (mérleg, forrás F.III. sora) 

A mérleg fordulónapon a Kft-nél 10.199 e Ft rövidlejáratú kötelezettség került kimutatásra, 
mely tartozásokból 3.906 e Ft a 2020. december havi bérhez köthető adó és járulék fizetési 
kötelezettségek, a december havi Áfa tartozás valamint az éves iparűzési és társasági adó 
miatt jelentkezett. Ezek részleteiben szja, társadalombiztosítási járulék, szakképzési 
hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, EKHO-s kötelezettségek, cégautó adó, EFO, Áfa 
valamint IPA és TAO  kötelezettségek. Ezen adó és járulékok 93 %-át a Kft 2021. január 
hónapban pénzügyileg teljesítette (3.641 e Ft). Az IPA és a TAO éves adó különbözetek 
fizetési határideje következő év május 31. (265 e Ft).  

A rövidlejáratú kötelezettségek között 2020. december havi 4.153 e Ft munkabér 
kötelezettség is kimutatásra került. 

A társaság szállítói kötelezettsége 120 e Ft volt mérleg fordulónapon. Teljes egészében 
belföldi szállítói tartozások voltak, melyek kifizetése 2021 január hónapban megtörtént. 
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Híradó készítéshez kapott támogatási előleg 1.824 e Ft. Az előleg elszámolás határideje 
mérlegkészítés után, 2021. február 28. 

Telekommunikációs eszköz részletre történő vásárlása miatt fennálló 196 e Ft rövidlejáratú 
kötelezettséget a mérleg fordulónapot követő évben havi részletekben kell megfizetni a 
Magyar Telekom részére. 

 

A társaságnak 2020. december 31-én hátrasorolt  kötelezettségei nem voltak.  

Passzív időbeli elhatárolások (mérleg, forrás G. sor) 

Passzív időbeli elhatárolásként a mérleg fordulónapján 8.302 e Ft-ot mutattunk ki. 

Megoszlása: 

Sorszám Megnevezés Összeg e Ft-ban A mérlegtétel sor tartalma 

1 Költségek passzív 
időbeli 
elhatárolásai 

3.046 Különféle költségek tárgyévben pénzügyileg még 
nem rendezett kötelezettségeit tartalmazza, 2020 
évet terhelő telefon, internet, energiadíjak, 
előfizetési díjak, bérleti díjak, jogdíjak, 
műsorelosztási díj, könyvvizsgálati és könyvelési 
díjak, munkáltatói táppénz hozzájárulás, 
műsorvezetési-szerkesztői – operatőri -hangosítási 
díjak. 

2 Halasztott 
bevételek 

5.256 Kapott fejlesztési célú támogatás; 2018. évi MTVA 
felé regionális tudósítói feladatok ellátásához 
szükséges gépjárműre, audiovizuális eszközök 
beszerzésére fordított 9 Millió Ft SMJV 
Önkormányzat támogatásból a következő évekre 
halasztott bevétel. 2018, 2019 és 2020 években 
3.744 e Ft összeg került feloldásra az eszközök 
értékcsökkenésével arányosan. A különbözet - 
5.256 e Ft - a halasztott bevétel a következő üzleti 
évekre. 

 Összesen 8.302  

 

A mérlegben az eszközök és források egyező főösszege 70.949 e Ft.  

Bázis évhez képest 2 %-kal alacsonyabb a mérlegfőösszeg. 

 

III. Az Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

A vállalkozás  2020. üzleti évben gazdasági tevékenységből származó árbevétele 66.472 e Ft 
volt. Televíziós műsorszolgáltatásból, műsorgyártásból, reklám tevékenységből származtak a 
bevételek. Bázis évben 51.711 e Ft árbevétele volt a társaságnak. A növekedés 28,5 %-os. 

Híradó készítéshez kapott támogatásból származó 2020 évi egyéb bevétel 10.328 e Ft. A 
támogatás a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól tévés műsorszámok 
gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárás keretében Híradó készítéshez elnyert 
támogatás 2020 évben elszámolt bevétele.  
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Önkormányzattól kapott támogatás 2020 évre elszámolt összege 70.200 e Ft, mely részben a 
tárgyévben felmerült költségek finanszírozási forrását képezte.  

Az önkormányzattól kapott fejlesztési célú támogatási egyéb bevétel 2020 évi összege: 1.166 
e Ft (9 Millió Ft halasztott fejlesztési támogatásból a 2020 évben feloldott Ft érték eszközök 
értékcsökkenésével arányosan). 

 

Gépjármű káreseményhez kapcsolódó biztosítói kártérítés 403 e Ft-ot képviselt az egyéb 
bevételek között. 

Céltartalék felhasználás egyéb bevételként elszámolt összege 2.271 e Ft, mely a 2019 évi 
prémiumra és annak közterheire képzett céltartalék feloldása 2020 évben a ténylegesen 
jóváhagyott és kifizetett prémiummal összefüggésben. 

Pénzügyi műveletek bevétele tárgyévben nem volt, a pénzügyi műveletek ráfordítása 66 e Ft 
volt (külföldi követelések, kötelezettségek árfolyamveszteségei). 

A költségek összege mindösszesen 144.867 e Ft-ot tett ki, ebből anyagjellegű ráfordítás 
52.433 e Ft, a személyi jellegű ráfordítás 76.417 e Ft, az értékcsökkenési leírás 16.017 e Ft.  

Bázis évben a költségek együttes összege 130.889 e Ft volt, ehhez képest tárgyévre a 
növekedés 10,7 %-os. 

A költségek alakulása táblázatos formában az alábbi: 

Megnevezés 2019 év 

e Ft 

2020 év 

e Ft 

Változás 

e Ft-ban 

Változás 

%-ban 

Anyagjellegű költségek 52.969 52.433 -536 - 1 % 

Személyi jellegű költségek 66.493 76.417 +9.924 + 15 % 

Értékcsökkenési leírás 11.427 16.017 +4.590 + 40% 

Összesen: 130.889 144.867 +13.978 +10,7 % 

 

Az anyagjellegű ráfordítások kismértékben csökkentek bázis évhez képes. A koronavírus 
járvány miatt 2020 évben a társaság 501 e Ft-ot költött szájmaszkokra, fertőtlenítőkre. A 
SARS-COV-2 vizsgálatokra 355 e Ft-ot fordított. 

A nettó árbevétel növekedéssel párhuzamosan a személyi jellegű ráfordítások is jelentősen 
emelkedtek a vállalkozásnál. Az állományi létszám is magasabb volt az egy évvel korábbinál. 

2020. március-június közötti időszakban a koronavírus miatt szociális hozzájárulási adó és 
szakképzési hozzájárulás kedvezményben részesült a társaság a műsorösszeállítás, 
műsorszolgáltatás főtevékenységi körrel összefüggésben. 

A tárgyévi értékcsökkenési leírásból a kisértékű – 200 e Ft bekerülési érték alatti – 
eszközbeszerzések azonnali értékcsökkenési leírása 5.150 e Ft volt, egy évvel korábbi üzleti 
évben ez 2.332 e Ft volt. Az emelkedés 220 %-os.  
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A COVID-19 járványhelyzet okozta feladatbővülés miatt jelentkező Suli Tv távoktatáshoz, az 
élő egyházi műsorok közvetítéséhez illetve a home office munkavégzéshez szükséges 
eszközök kerültek beszerzésre (kamera, laptop, háttértárolók, monitorok, szünetmentes 
elosztók stb.) valamint a korábbi években beszerzett, meglévő eszközpark avulása miatti 
újabb eszközbeszerzések is szükségessé váltak 2020 évben. Kisértékű eszközként általános 
forgalmi adó nélkül 5.150 e Ft-ot, nagyértékű eszközbeszerzésként pedig 9.562 e Ft-ot 
fordítottunk tárgyévben erre a célra. Az amortizációs érték - bázis évhez képest - 
megduplázódása ennek a jelentős eszközpark bővülésnek köszönhető. 

A költségek költségnemenkénti részletezése 

Megnevezés Összeg e Ft Összeg e Ft Összeg e Ft 

Anyagjellegű ráfordítások   52.433 

- Anyagköltségek  6.849  
--energiaköltségek 2.828   
--karbantartási, fenntartási anyagok 349   
--nyomtatványok, irodaszerek beszerzése 151   
--üzemanyagköltségek 707   
--tisztítószerek, tisztítóeszközök 224   
--Számítástechnikai alkatrészek 1.688   
--egyéb éven belül elhasználódó anyagok 401   
--COVID-19 szájmaszk, fertőtlenítők 501   
- Igénybevett szolgáltatások költségei  42.699  
-- bérleti díjak 4.522   
--szállítási költség 1   
-- tagdíjak, kamarai hozzájárulás 71   
-- könyvelés, könyvvizsgálat díjai 2.032   
-- javítási költségek 833   
--reklámköltség, hirdetési díjak 1.832   
-- utazási, kiküldetési díjak 748   
-- egyéb igénybevett szolgáltatások 1.759   
-- műsorvezetés-szerkesztés, hírolvasás, 
videokészítés., ig.zeneszolg., ig. 
előadóművészeti szolg., ig. adásrendezés, 
hangosítás, operatőri szolgáltatások, 
online cikkírás, fotoriporteri szolgáltatás 
ktg-ei 

23.366   

-- posta-telefon - internet költségek 1.830   
--televízió szolgáltatás előfizetési díj 59   
--tv.müsorgyártás  költségei 2.084   
--ügyvédi  díjak 110   
--Ig.számítástechnikai szolg. díjai 1.827   
--Ig. tüzvédelmi szolg. 132   
--Ig.munkavédelmi szolg. költsége 8   
--műsorterjesztési díj (Telekom) 11   
--pályázati díj 75   
--ig. reklámspot sugárzás ktgei 330   
--Bérelt vonal díj mlln (UPC) 714   
--SARS-COV-2 vizsgálat díjai 355   
- Egyéb szolgáltatások költségei  2.885  
--Jogdíjak 1.661   
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-- bankköltség 721   
-- biztosítási díjak 354   
--egyéb hatósági díjak 149   
-- közvetített szolgáltatások  0  
-- ELÁBÉ  0  
Személyi jellegű ráfordítások   76.417 
- Bérköltség  67.638  
- Személyi jellegű egyéb kifizetések  1.822  
- Bérjárulékok  6.957  
Egyéb ráfordítások   5.151 
-iparűzési adó 1.192   
-cégautó adó 167   
-gépjármű adó 44   
-fizetett jutalék 120   
-Káresemény -gépkocsi 469   
-Céltartalék képzés 2.906   
-tárgyi eszköz selejtértéke 197   
-nem vállalkozási célú ráfordítás 52   
- kerekítési különbözet adóknál, 
járulékoknál, különféle egyéb ráf. 

4   

 

Az adózás előtti eredmény 785 e Ft.   

A Társaság elvárt jövedelem minimuma tárgyévre: 3.017 e Ft. A tényleges, adózás előtti 
nyereség kisebb mint a számított, elvárt minimum jövedelem. 

A tárgyévi társasági adóalap + 1.448 e Ft (adóalap növelő tétel: +19.172 e Ft ; adóalap 
csökkentő tétel: -18.509 e Ft. A tényleges társasági adóalap is kevesebb mint az elvárt 
nyereség. 

Társasági adót 2020 évre az elvárt, jövedelem minimum után fizeti meg a Kft. Ennek összege: 
272 e Ft. 

Az adózott nyereség 513 e Ft. 

Tárgyévben kivételes előfordulású bevétel, költség, ráfordítás nem volt. Kivételes 
előfordulású bevétel, költség és ráfordítás, minden olyan bevétel, költség, ráfordítás, amely a 
vállalkozás üzletszerű működésével nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen 
kapcsolatban, rendszeres üzletmenetén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. 

 

IV. Tájékoztató kiegészítések 
 

A 2020. 01.01-től 2020. 12.31-ig tartó üzleti évben társaságunknál a foglalkoztatottak átlagos 
állományi létszáma 17 fő  volt éves szintre számolva. 

A társaság ügyvezetője  munkajogviszony keretében kapta díjazását a cégtől. Az ügyvezető 
részére kölcsön kifizetésre nem került sor. 

A mérleg fordulónapja és a mérleg készítésének időpontja között nem merült fel olyan 
információ, nem történt olyan lényeges esemény, ami hatással lenne a beszámolóra. Ezen  
időszak alatt a társaság fizetőképessége folyamatosan biztosított volt. 
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Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, eszközökre, forrásokra gyakorolt 
hatás nem volt. 

A COVID-19 vírusjárvány hatásai a beszámolóra 

- a társaságnak 2020 évben pénzügyi- és likviditási problémái nem voltak, a szerződött 
ügyfelek tekintetében nem volt tapasztalható fizetési nehézség; 

- munkaerő elbocsátás a járvány miatt nem történt, sőt feladatbővülésnek köszönhetően 
új munkaerő felvétel is több alkalommal volt; 

- a vállalkozásnak hiteltartozása nincsen, hiteltörlesztési moratóriummal nem kellett 
élni; 

- a 2020 évben beadott híradó készítési pályázat is sikeresnek bizonyult, a támogatási 
szerződés megkötésre került; 

- az alapító tárgyévben is támogatással hozzájárult a Sopron Tv. közéleti, kulturális, 
sport és művészeti műsoraival kapcsolatos feladatellátáshoz utólagos elszámolás 
mellett; 

- a vállalkozás folytatására vonatkozó képességben kényeges bizonytalanság nincsen, a 
mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozóan üzleti 
működésünket stabilnak prognosztizáljuk. 

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult Harka Zoltán, lakcíme: 9400 Sopron, 
Szépvölgyi u. 10/B. 

 

V. Mérlegen kívüli kötelezettségek 
 

A társaságnak 2020. 01. 01-től – 2020. 12. 31-ig, mint üzleti évben mérlegen kívüli 
kötelezettségei nem voltak. 

 

Sopron, 2021. február 08. 

       ………………………………………….. 

                            Harka Zoltán 

         ügyvezető 
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1. számú melléklet 
 

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói 

Likviditási mutatók 
Likviditási mutató (forgóeszközök / folyó források) :   
Likvid eszközök hányada (nettó forgótőke / összes eszköz):  
Pénzhányad mutató ( Pénzeszközök / folyó kötelezettségek):  
 

Mutató megnevezése 2018 2019 2020 

Likviditási mutató 2,5 3,5 3,2 
Likvid eszközök hányada 0,21 0,32 0,32 
Pénzhányad mutató 1,48 2,23 2,83 
 

Jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók 
Eszközarányos árbevétel ( árbevétel  / átlagos eszközállomány):      
Nettó haszonkulcs (adózás előtti eredmény – adófizetés / árbevétel:  
Eszközarányos nyereség (adózás utáni eredmény / összes eszköz) :  
Hozzáadott érték ráta: HOÉ;  (humántőke és a lekötött tőke hozadéka, amely összetételét tekintve a 
személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és a nettó jövedelem – adózás előtti eredmény 
– együttes  összege /összes lekötött átlagos tőke 
 

Mutató megnevezése 2018 2019 2020 

Eszközarányos árbevétel 0,67 0,71 0,94 
Nettó haszonkulcs 0,11 0,09 0,008 
Eszközarányos nyereség 0,07 0,07 0,007 
Hozzáadott érték ráta 1,14 1,69 1,31 

Vagyoni mutatók 
Befektetett eszközök aránya           
Forgóeszközök aránya            
Saját tőke aránya       
Idegen tőke aránya              
  

Mutató megnevezése 2018 

%-ban 

2019  

%-ban 

2020  

%-ban 

Befektetett eszközök aránya 63 52 52 
Forgóeszközök aránya 34 45 46 
Saját tőke aránya 67 68 70 
Idegen tőke aránya 14 13 14 
 

 

Sopron, 2021. február  08.     Harka Zoltán 

        ügyvezető 


