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EcyszERűsírerr Éves eesáiltoLó
uÉnleo "A" típus

céqnév: keszthelvl TeIevízió szolqáltató Nonprofit kft
cégjegyzékszám: 20-09-062475
Statisztikaiszámjel:'l1354M2591157220
Pénzegység: ÉzER HUF
Beszámolási idószak: 20'17.01.01 -2017.12.31

Sor-
*zAm Tétel ísor) meonevezés Élőző év

Előző év(ek)
módosításai Tárqvév

2 A. Befektetett eszközök (A./l, + A./ll. + A./lll,) 16 265 0 9 314

J l. lmmateriális javak 2 613 0 908

4 ll. Tárovi eszközök 13 652 0 8 406

5 l l l. Befektetett pénzúsyi eszközök 0 0

b B. Forgoeszközök (B./l. + B./ll. + B./lll. + B./|V.) 6 804 0 3 735

7 l. készletek 0 0 0

II. Követelések 2 048 0 3 285
o Itl, Éftékpapírok 0 0 0

0 lv. pénzeszközök 4 756 0 450
1 c. Aktív időbeli elhatárolások 1 324 0 365

2 Eszközök (aKívák) összesen (A. + B. + c,) 24 393 0 ,l3 414
4 D. Saját tőke (D./l. + D,/ll. + D./lll. + D./lV, + D./V. + D.rul. + D.rull,) 1 275 0 4752
A l. Jeqvzetttőke 3 000 0 3 000
b ll. Jegyzett, de még be nem íizetett tőke - 0 0

7 lll. Tőketaftalék 2 800 0 2 800

8 lV. Eredménvtaftalék -5 774 0 -7 526
o V. Lekötöfttaftalék 3 000 0 4 725

20 vl. Ertékelési tartalék 0 0 n

21 VlL Adózott eredmény 1 751 0 -7 751

22 E. Céltartalékok 0 0 0

23 F. Kötelezettségek (F.ll. + F./ll. + F./lll.) 3 555 0 3 919

24 l. Hátrasorolt kötelezeftségek 0 0 0

25 l l, Hosszú leiáratú kötelezettséqek 0 0 0
26 l l l. Rövid leiáratú kötelezeftséqek 3 555 0 3 919

27 G. passzív időbeli elhatárolások 19 563 0 14247
28 Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.) 24393 0 13 414
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EGyszE Rűsírerr Éves gesá],íoló
eneouÉHyxltuurRrÁs

(összköltség eljárással)

Cégnév: : Keszthelyi Televízió,SzÓIgáltató Nonprofit Kft l, ,- -. 
:

Cégjegyzékszám: 20-09-062475
Statisztikai számjel: 113ilU2591157220
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2017.01.01 -2017.12.3'|

Sor-
szám Tétel (sor) meqnevezés Előzőév

Előző év(ek)
módosításai Tárqvév

1 l, Éftékesítés neftó árbevétele 50 478 0 51 939

2 ll, AkiváIt saiát teliesítmények éftéke 0 0

3 lll Egyéb bevételek 17 346 0 10 231

4 l V. Anyagje l legű ráfordítá sok 37 863 0 38 086
t v. személvi ielleqú ráfordítások 18 884 0 20 299

6 vl. Éftékcsökke né si leirás 8 465 0 6 981

7 Vil, Eqyéb ráfordítások 4 363 0 4 443
o A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (l +- ll + lll - lV - V - Vl - Vll) -1 75,| 0 -7 639
o V l l l. Pénzüsvi m űve lete k bevéte lei 0 0 0
,l0 lX, Pé nzügyi m űve lete k ráfoft itásai 0 0 0

11 B. Pénzüqvi műveletek eredménve Nlll - lX) 0 0 0

12 C. Adóás előtti eredmény (+- A +- B) -1 751 0 -7 639
1, x, Adófizeté si köte lezettség 0 0 112

14 D. Adózott eredmény (+- 6 - 11 1 751 0 -7 751
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Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft

8360 Keszthely Kossuth Lajos utca 45

KlEGÉszíró naellÉrler
A2017. Évl ecyszERűsíTETT ÉvEs BEszÁMolónoz
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l. ÁlrnlÁHos nÉsz

í) A vállalkozás bemutatása

í.í) A vállalkozás azonosító adatai

Neve: KeszthelyiTelevízió Szolgáltató Nonprofit Kft
Székhelye: 8360 Keszthely Kossuth Lajos utca 45
Adószáma: 11354042-2-20
Jogelőd adószáma:
KSH statisztikaiszáma: 11354U2591157220
Cégjegyzékszáma: 20-09-062475
Elsö létesítő okirat kelte: 1995.12.'t9
Cégbejegyzés napja: 1996.01.12
Telefonszáma:
E-mailcíme:
Honlap címe:

A társaság 1995-ben alakult Keszthely Város Önkormányzata részvételével. A vállalkozás
cégbírósági bejegyzése 20-09-062475 égjegyzékszámon történt meg ,l996. január 12-én.

1.2| Avállalkozás tulajdonosai, vezetése

1.2.1| A vállalkozás tulajdonosai

Név Tulajdoni hányad (%)
Keszthely Város Önkormányzat 100,00OO

A társaság alaptőkéje 600.000,- Ft készpénzből, továbbá 2.4O0.00O,- Ft nem pénzbeli betétböl
áll.

1,2,2| A vállalkozás vezetése

Név: Sámel József
Beosztás: Ügyvezető
Folyósított elóleg összege: 0,00 Ft
Visszafizetett összeg az elölegböl: 0,00 Ft
visszafizetés feltételei:
Folyósított kölcsön összege: 0,00 Ft
Visszafizetett összeg a kölcsönbő|: 0,00 Ft
Fizetett kamat összege: 0,00 Ft
visszafizetés feltételei:

í.3) Főbb szetvezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem volt, amely a vállalkozás
működésére, számviteli politikájára jelentős hatással lett volna.



í.4) Tevékenységi kör

Főtevékenvséo
iEÁOR- Tevékenység megnevezése
59,11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

Eovéb tevékenvséoek
ffi Tevékenység megnevezése
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

í.5} Telephelyek

Nincs

í.6) Befolyás kapcsolt vállaIkozásokban; a felekkel lebonyolított !ényeges
és nem a szokásos piaci feltéteIek között megvalósuló ügyletek

Nincs

2) A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könywitel,
könywizsgá!at

2.1| Aszámviteli politika céIja:

Olyan, törvényben rögzített alapelveken nyugvó szabályozórendszer kialakítása és kötelezö
betartatása, amely a gazdálkodóra jellemző, körülményeinek leginkább megfelelö szabályokat,
előírásokat, módszereket fogalmaz meg a gazdálkodó számviteli elszámolására, illetve a
beszámoló elkészítésére vonatkozóan,

2.2| 
^ 

számviteli alapelvek érvényesülése a 2017. üzleti év során

A vállalkozás 2016. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható jövöben
is fenn tudja tartani müködését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a működés
beszüntetése vagy jelentós csökkenése (vál lal kozás folytatásának elve).

Avállalkozás 2016. évben könyvelte mindazon gazdaságieseményeket, amelyek az eszközökre,
a forrásokra és a tárgyévieredményre hatássalvoltak, ideértve azokata gazdasági eseményeket
is, amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a mérlegkészítés
idöpontjái g váltak ismertté (teljesség elve).

Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alapelvek is
érvényesültek a beszámoló készítésekor (valódiság elve, világosság elve, következetesség elve,
folytonosság elve, összemérés elve, óvatosság elve, bruttó elszámolás elve, egyedi értékelés
elve, időbeli elhatárolás elve, lényegesség elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben
elve, költség-haszon összevetés elve).

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény szerint került összeállításra,



2.3) A számviteli politika alapvető elemei

Az üzleti év meghatározása: jelen üzleti év kezdete: 2017. január 01., vége: 2017. december 31.

A mérleg fordulónapja:2017. december 31.

A mérlegkészítés idópontja: 2018. április 30.

A beszámoló formája: Egyszerúsített éves beszámoló

A beszámoló nye|ve: csak magyar

A mérleg típusa: "A" mérleg

Az eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás összköltség eljárással

A könywezetés módja: Kettös könywitel

A könywezetés pénzneme: magyar forint

A vállalkozásnál a könywiteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért
felelős

szervezet neve: Kontír-Castellum BT
adószám a : 257 42949-2-20
cégjegyzékszáma: 20-06_039948
székhelye: 8360 Keszthely, Külsó Zsidi u. 8.
személy neve: Mezei Hajnalka
lakhelye: 8360 Keszthely, Goldmark Károly u. 36.
regisztrációs szám: 200658

Könywizsgálati kötelezettség: A vállalkozás a törvényi előírások alapján könywizsgálatra nem
kötelezett.

A könywizsgálat elvégzéséért felelós: nincs

A beszámoló könywizsgálatának díja2017. évre: 0 forint.

A könywizsgáló által 2017. évre
az elvégzett egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért 0 forint,
az adótanácsadói szolgáltatásokért 0 forint,
az egyéb nem könywizsgálói szolgáltatásokért 0 forint került felszámításra.

A jelentős összegű hiba meghatározása: a hiba feltárásának évében, a különböző ellenózések
során, egy adott üzleti évet érintöen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások -
eredményt, saját tökét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege
meghaladja az ellenőzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
Jelentős összegű hiba esetén a feltárás évének beszámolójában külön oszlopban szerepel "az
előző év(ek) módosításai" összeg.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulásr] bevételek,



kö ltség ek és ráford ítások összegé nek meg hatá rozása:
2017. évben a kivételes nagyságú vagy elófordulású
bevétel összege: nincs
költség összege: nincs
ráfordítás összege: van

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2017. évi beszámoló
elkészítésekor a leltározás a szabályzatban leírtaknak megfelelóen történt.
A leltározás időpontja: 2017. december 31.
A szabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2017. évben: nem történtek
módosítás.

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolóban az eszközök és a források az értékelési
szabá|yzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, visszaírásokkal növelt beszezési
(bekerülési) áron kerültek meghatározásra. A beszezési ár megállapítása a számviteli
törvényben meghatározottaknak megfelelően történt. A vállalkozás nem élt a valós értékelési
eljárás, valamint az értékhelyesbítés lehetőségével.
A szabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2017, évben: nem történtek
módosítások,

A pénzkezelési szabályzat: a pénztárban, bankszámlákon, elkülönített bankszámlákon tartott
pénz forgalmának lebonyolítása, a felelősségi szabályok, a bizonylatolási, nyilvántartási és
ellenözésre vonatkozó szabályok betartása a tárgyév folyamán a szabályzatban
meghatározottak szeri nt történt.
A napi készpénzállomány számviteli politikában meghatározott maximális értéke 500.000,- forint.
Megállapítható, hogy az év során a pénztár napi záró állományának naptári hónaponként
számított napi átlaga egyetlen napon sem haladta meg a fenti összeget.
Aszabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2017. évben: nem történtek
módosítások.

Az értékcsökkenés elszámolása: a vállalkozás az eszközök után az évenként elszámolandó terv
szerinti értékcsökkenés összegét a várható hasznos élettartam és a bruttó érték alapján a
használatbavétel napjától kezdődően határozza meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris
leírást alkalmaz. Az elszámolás gyakorisága: évente egyszer. A maradványérték meghatározása
egyedileg, az üzem be helyezés alkalmával történik.
Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás akkor számol el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan
lecsökken, vagy mert feleslegessé vált, megsemmisült vagy hiányzik. Azokat az eszközöket,
amelyek feleslegessé váltak, megsemmisültek vagy hiányoznak, a nyilvántartásból ki kell vezetni.
A vállalkozás a 100 ezer forint alatti (kis értékű) eszközöket az üzembe helyezéskor egy
összegben számolja el.

Értékvesztés elszámolása: a vállalkozás az értékpapírok valamint a készletek (vásárolt és saját
termelésű) után akkor számol el értékvesztést, ha annak könyv szerinti értéke tartósan és
jelentósen alacsonyabb a piaci értéknél.
A vevőkövetelések után a vállalkozás akkor számol el értékvesztést, ha adott vevövel
kapcsolatban olyan információ jut tudomására, amely alapján a követelésből várhatóan megtérülő
összeg és a könyv szerinti érték különbözete tartósnak mutatkozik és jelentős. Akkor is
értékvesztést számol el, ha a vevök egy csoportjában fennálló követelések egyenként nem
jelentösek, de a csoportra egységesen jellemző az előző kitétel.



3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

3.í) Vagyoni helyzet

3.í.í) Az eszközök összetételének változása

3.1.2) A források összetételének változása

Az eszközök eIemei 20í6. év
(e Ft)

Részarány
(Y"l

2017. év
(e Ft)

Részarány
%l

mmateriális javak 2 613 10,71 90€ 6,77
fárqyi eszközök 13 652 55,97 8 40€ 62,67
3efektetett pénzügvi eszközök 0,0c 0,0c
Befektetett eszközök összesen 16 26t 66,68 9 314 69,43
(észletek 0,0c 0,0c
(övetelések 2 04t 8,4c 3 28t 24,4s
irtékpapírok 0,0c 0,0(
)énzeszközök 4 75e 19,5c 45c 3,3t
Forgóeszközök összesen 6 804 27,89 3 73§ 27,84
Aktív időbeli elhatárolások 1 324 5,43 36§ 2,7i
Eszközök összesen: 24393 í00,00 13 414 100,0c

A források elemei 2016. év
(e Ft)

Részarány
%l

2017. év
(e Ft)

Részarány
(Tol

Jegyzett tőke 3 00c 12,3c 3 00c 22,3€
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke C c 0,0c 0,0c
Iőketartalék 2 80c 11,4t 2 80( 20,87
Eredménytartalék -5 774 -23,67 -7 52( -56,1,t

|ekötött tartalék 3 00c 12,3c 4 72| 35,22
Értexetesi tartalék c 0,0c 0,0c
\dózott eredmény -175 -7,1t -7 751 -57,78
§aiát tóke összesen 1 275 5,23 4752 _35,43

céltartalékok 0 0,00 0,00
látrasorolt kötelezettségek c 0,0c 0,00
-1osszú lejáratú kötelezettségek c 0,0c 0,0c
tövid lejáratú kötelezettségek 3 555 14,57 3 91§ 29,22
kötelezettségek összesen 3 555 14,57 3 9í9 29,22
passzív időbeli elhatárolások 19 56í 80,20 14 247 106,21
Források összesen: 24 391 100,00 13 414 í00,00
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3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

3.1 .4| Tőkeszerkezeti mutatók

Befektetett eszközök fedezete 2016. év
1%l

2017. év
%l

Változás 1+-
sázalék-

pont)

Vagyonfedezet !.

Saját töke / Befektetett eszközök " 100 7,84 -51,02 -58,8€

Vagyonfedezet !l.
( Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek ) /
Befektetett eszközök * 100

7,84 -51,02 -58,8€

Iárgyi eszközök fedezete
Saját tőke l Tárgyi eszközök * 100

9,34 -56,5í -65,87

Megnevezés 2016. év
(% / fordulat)

2017. év
(% / fordulat)

Változás 1+-
százalék-

pont / ford.)

Tőkeerősség
Saját tőke / Összes forrás * 100 5,23, -35,43 40,6€

Idegen tőke aránya
Kötelezettségek / Összes forrás * 100 14,57 29,22 14,6a

Céltartalék aránya
Céltartalék / Összes forrás " 100 0,0c 0,0c 0,0c

Saját tőke növekedési üteme
Saját tőke / Jegyzett tóke * ,100 42,5c - 158,4c - 200,9c

Saját tőke fordulatszáma
Nettó árbevéfel / Saját tőke 39,59 -10,93 -50,52

Eszközök fordulatszáma
Nettó árbevétel l Eszközök 2,07 3,87 1,80

rőkehatékonyság
Adózott eredmény / Saját tóke * 100

- 137,33 163,11 300,44

rárgyi eszközök hatékonysága
Nettó árbevétel I Tárgyi eszközök állománya * ,t00 369,7t 617,88 248,13



3.2) P énzü gyi -l i kvid itási helyzet

3.3) Jövedelmezőségi helyzet

3.3. í ) Az eredménykim utatás tételei nek alaku lása

Likviditási mutatók 2016. év
l%l

2017. év
(o/"l

Változás 1+-
százalék-

pont)

Áftalános likviditás
Forgóeszközök / Kötelezettségek * 

1 00
í 9í,3§ 95,3c _96,0§

Rövid távú likviditás !.

Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100
19,1,3§ 95,3c -96,0§

Rövid távú likviditás ll.
( Forgóeszközök - Követelések ) / Rövid lejáratú
kötelezettséqek * 100

133,7t 11,48, - 122,3c

Rövid távú likviditás l!!.
( Pénzeszközok + Értét<papírok ) / Rövid lejáratrí
kötelezettségek * 100

133,7€ 11,48 - 122,3c

Likviditási gyorsráta
( Forgóeszközök - Készletek ) / Rövid lejáratú
kötelezettségek * ,100

,t91,3s 95,3( -96,0€

Hitelfedezettségi mutató
Követelések / Kötelezettségek * 

1 00
57,61 83,82 26,21

Hosszú távú likviditás
Üzemitevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100

49,2E - 194,92 - 145,67

Dinamikus likviditás
Üzemitevékenység eredménye / Rövid lejáratú
<ötelezettséqek - 100

49,2a - 194,92 - 145,67

Eredménykimutatás téte! 2016. év
(e Ft)

2017. év
(e Ft)

Változás
(+- százalék)

É rté ke síté s n ettó á rbevétele 50 47E 51 93§ 2,89

Aktivált saját teljesítmények értéke c c

Egyéb bevételek 17 34e 10 231 41,02

Anyagjel leg ű ráfordítások 37 863 38 086 0,5§

Sze mé l yi je l leg ű ráford ításo k
,18 884 20 299 7,49



Éftékcsokkenési teírás 8 465 6 98í -17,5

Egyéb ráfordítások 4 363 4 443 1,83

Üzem i (üzleti) tevékenység eredm énye -1751 -7 63§ 336,2€

Pé n zü g yi m űve lete k bevétele i c

Pén z ü gyi m űve l ete k ráford ítá sai c

Pénzügyi m űveletek ered ménye c

Adőzás előűi eredmény -1751 -7 639 336,2€

Adófizeté si kötel e zettség 112

Adózott eredmény -1751 -7 751 342,6(

3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

3.3.3) Tőkearányos jövede!mezőségi mutatók

Árbevétel arányos mutatók 2016. év
%l

2017. év
f/"l

Változás
(+- százalékpont)

Bevétel arányos jövedelmezőség l.

Üzemi tevékenység eredménye l
', Neftó árbevétel + egyéb bevételek)*
100

-2,5E -12,29, -9,71

Bevétel arányos jövedelmezóség ll.
Adózott eredmény / Összes bevétel * 100

-2,58 -12,47 -9,8§

Tőkearányos jövedelmezóségi mutatók 20í6. év
%l

2017. év
%l

Változás
(+- száza!ékpont)

Saját tőke jövedelmezősége l.
Územi tevékenység eredménye / Saját
|őke * ,100

- ,t37,33 160,7a 298,0€

Saját tőke jövedelmezósége ll. (ROE)
Adózott eredmény l Saját tőke " 100

- 137,33 163,11 300,44

(



3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

ll. sPEclFIKUs nÉsz

A) MÉRLEG sPEclFlKUs nÉsz

í) Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

í . í ) lmmateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési
tükör)
adatok ezer Ft_ban

Eszközarányos jövedel mezőség i
mutatók

2016. év
%l

2017. év
%l

Változás
(+- százalékpont)

Eszközarányos. jöv. mutató l.
Ü zemi tevékenység eredménye l
i lmmateriális javak + Tárgyi eszközök ) 

*

100

-10,77 -82,02 -71,2a

Eszközarányos jöv. mutató ll.
Üzemi tevékenység ered ménye l
i lmmateriális javak + Tárgyi eszközök +

(észletek ) - 100

-10,7i -82,02 -71,2a

Eszközmegtérülési mutató (ROA)
Adózott eredmény l Összes eszköz * 100

-7,1t -57,7e -50,6€



lmmateriáIis javak

ueoHevezÉs enuTTó ÉnrÉx

ruynó rÁnoyÉvl sggót: ÁrsonolÁs ánó

növexeoÉs csöxxeHÉs növexeoÉs csöxxenÉs

Alapítás-átszervezés
aktivált értéke 0 0 0 0 0 0

Kísérleti fejlesztés
aktivált értéke 0 0 0 0 0 0

Vagyoni értékű jogok 100 0 0 0 0 100

szellemi termékek 6 o74 0 1 448 0 0 4 626

Üzleti vagy égérték 0 0 0 0 0 0

lmmateriális javakra
adott előleq 0 0 0 0 0 0

lmmateriális javak
értékhelvesbítése 0 0 0 0 0 0

lmmateriális jaVak
össze§en 6 174 0 1 448 0 0 4 726

!mmateriális javak
MEGNEVE-

zÉs HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Nvró TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT
TÁRGYÉV|
cSöKKE-

NÉs

eagót:
TERVEN
FELüLl
VlsszA-

ínÁs

ÁTSOROLÁS MATr zÁnó

TERV
szERlNTl

EGY-
összEGt]

TERVEN
FELüLl

NöVEKE-
DÉs.

csöKKE-
NÉs *

Alapítás_át-
szervezés
aktivá|t értéke

0 0 0 0 0 0 0 0 0

kísérleti
fejlesáés
aktivált Atláka

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vagyoni értékú
ioook 100 0 0 0 0 0 0 0 100

szellemi
térmékek 3 46,| ,l 115 0 0 858 0 0 0 3 718

Üzleti vagy
céoérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lmmateriális
javakra adott
élőléd

0 0 0 0 0 0 0 0 0

lmmateriális
javak
értékhelyes-
híté§é

0 0 0 0 0 0 0 0 0

lmmateriális
javak összesen 3 56,| 1 115 0 0 858 0 0 0 3 818* :A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** 
: A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza



Tárgyi eszközök

nnecnevszÉs gnurró ÉnrÉx

Hytró rÁncyÉvt esgót: ÁrsonolÁs ánó

ruövexeoÉs csöxxeHÉs növexeoÉs csöxxeruÉs

lngatlanok és a
kanaq vaov é inook 3 321 0 0 0 0 3 321

Műszaki ber., gépek,
iárművek 42 377 888 8 660 0 0 34 605

Egyéb berend., felsz.,
iármíivek 3 247 9 71 0 0 3 185

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0

Beruházások,
feltliífások 0 0 0 0 0 0

Beruházásokra adott
előleoek 0 0 0 0 0 0

Tárgyi eszközök
értékhelvesbítése 0 0 0 0 0 0

Tárgyi eszközök
összesen 48 945 897 8 731 0 0 41 111

Tárgyi eszközök
MEGNEVE-

zÉs HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

nvró rÁncYÉvseN ptsámour rÁaoyÉvt
csöxxe-

NÉs

egeót:
TERVEN
FELüLl
VlsszA-

ínÁs

ÁrsonolÁs unrr ánó

TERV
szERlNTl

EGY-
összEGt]

TERVEN
FELüLl

NöVEKE-
DÉs.

csöKKE-
NÉs *

lngatlanok és
a kapcs.
vagy. é.
ioook

2 530 48 0 0 0 0 0 0 2 578

Műszaki ber.,
gépek,
iárművek

29 914 5 494 253 0 8 383 0 0 0 27 278

Egyéb
berend.,
felsz.,
iármíivek

2 850 62 9 0 71 0 0 0 2 850

Tenyész-
állatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások
feltiiíiásnk 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházá-
sokra adott
előleoek

0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tárgyi
eszközök
értékhelyes-
bítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyi
eszközök
összesen

35 294 5 604 262 0 8 454 0 0 0 32706

* :Atárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza
** :Atárgyévi csökkenés adat tartalmazza

í .2) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek

A társaságnak nincs visszavásárolt saját részvénye, üzletrésze.

í .3) Visszaváltható részvények

A társaság nak ni ncs visszaváltható részvénye.

1.4) Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban

A társaságnak nincs tartósan adott kölcsöne kapcsolt válla|kozásban.

1.5) Követe!ések kapcsolt vállalkozássa! szemben

A Társaságnak n incs követelése kapcsolt válla lkozással szemben.

í.6) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg
eszköz tételeire (évenkénti bontásban)

Atársaságnak nincs feltárt jelentös összegú hibája.

1,7| Azelőző üzIeti évtól eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések
eszközök ál lományára gyakorolt hatása

Nincs

2) FoRRÁsoKHoz KApcsoLÓoÓ KIEcÉszÍrÉsex

2.1| 5 évnél hosszabb hátra!évő futamidejű kötelezettségek

Kötelezettség összege: 0 Ft
Hátralévó futamidő: -



2.2| Záloglog ga ! vagy hason ló jogokka ! biztosított kötelezettségek

Kötelezettség összege: 0 Ft
Biztosíték fajtája, formája: -

2.3) Hátrasorolt kötelezettségek kapcso lt vá I la l kozással szem ben

A társaságnak nincs hátrasorolt kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben.

2.4| Tartós köte lezettségek kapcsolt vá l la! kozással szem ben

A társaságnak nincs tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben.

2.5) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vá I lal kozással szem ben

A társaság nak ni ncs rövid lejáratú kötelezettsége kapcsolt vál lalkozással szem ben,

2.6| M. ellenőrzés során feltárt jelentős összegú hibák hatása a mérleg
forrás tételeire (évenkénti bontásban)

Atársaságnak nincs feltárt jelentős összegű hibája.

2.7| Ae. előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések
források álIományára gyakorolt hatása

Nincs

B) EREDMÉnvrIrrauTATÁs sPEclFlKUs RÉsz

í ) BEvÉTELEKHEZ KApcsolóoÓ KlEcÉszírÉser

í.í) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy
előfordu lású bevételek összege, je! lege

A vállalkozásnak nincs kivételes nagyságú vagy elöfordulású bevétele.

2) KöLTsÉcexnez KApcsolópó KEcÉszírÉser

2.1| Aszámviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy



előfordulású költségek összege, jellege

A vállalkozásnak nincs kivételes nagyságú vagy elöfordulású költsége.

3) RÁFoRoírÁsoxHoz KApcsoLóDó KlEcÉszírÉsex

3. 1 ) A számvite! i pol itikában meg haározolt kivételes nagyság ú vagy
e!őford ulású ráfordítások összege, jel lege

Nincs

4) EREDMÉnynez KAPcsoLÓoÓ KlEcÉszÍrÉser

4.1| Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása az
eredményre (éven kénti bontásban)

A társaságnak nem volt feltárt jelentös összeg0 hibája.

4.2| Az előző üzleti évtől eItérő értékelési eljárásokból eredő eltérések
eredményre gyakorolt hatása

Nincs

4.3) A sámviteli politika meghatározó eIemeinek változása, azok
vá ltozásából adódó ered mé nyre gyakorolt hatása

A társaságnak nem történt változás a számviteli politikájában.

c) EGYÉB sPEclFlKUs KtEcÉszírÉser

1) LÉTszÁunonrox

í .í ) Statisztikai létszámadatok

Átlagos statisztikai létszám 2017. évben: 5 fö



1,.

rüeerrleru ÁrvlúeírÁsl l eururÉs

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. számára

Elvégeztem a Keszthelyi TV Nonprofit Kft (8360 Keszthely, Kossuth u.45,) Társaság mellékelt 2017.
december 31-i mérlegének, a vonatkozó eredmény kimutatásnak, valamint kiegészítő metlékletének
(mérlegfőösszegL3.4I4 eFt, adózott eredmény -7.75t eFt (veszteség) azátvilágítását.

A vezetés fe|előssége a pénzügyi kimutatásokért
A vezetés felelős a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C törvénnyel összhangban történő elkészítéséért és
valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz,
hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi
kimutatások elkészítése.

A gyakorló könywizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk következtetést megfogalmazni a mellékelt pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan.
Átvilágításunkat a 2400, témaszámú (módosított), ,,Múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások ótvilógítósóra
szóló megbízások" című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban
hajtottuk végre. 

^ 
2400, témaszámú (módosított) Átvitagitasi Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi

Standard megköveteli, hogy következtetést vonjunk le arra vonatkozóan, jutott-e bármi a tudomásunkra,
ami arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a pénzügyi kimutatásokat egészükben nem
minden lényeges szempontból a vonatkozó 2000. évi C törvénnyel összhangban készítették el. Ez a standard
megköveteli azt is, hogy megfeleljünk a releváns etikai követelményeknek.

Pénzügyi kimutatásoknak a 2400, témaszámú (módosított) Átvitagítási Megbízásokra Vonatkozó
Nemzetközi Standarddal összhangban végzett átvilágítása korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra
szóló megbízás. A gyakorló könywizsgáló e|járásokat hajt végre, amelyek elsősorban a vezetéssel és az
adott esetnek megfelelően a gazdálkodó egység egyéb munkatársaival készített interjúkból, valamint
elemző eljárások alkalmazásából állnak, és értékeli a megszerzett bizonyítékokat.
Az átvilágítás során végrehajtott eljárások lényegesen kevesebbek, mint a Nemzetközi Könywizsgálati
Standardok szerint végzett könywizsgálat során végrehajtott eljárások. Ennek megfelelően nem bocsátunk
ki könywizsgálói véleményt a jelen pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan.

következtetés
,,Átvilágításunk alapján nem jutott tudomásunkra, ami arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket,
hogy a jelen pénzügyi kimutatások nem adnak megbízható és valós képet a társaság 2017. december 31-én
fennálló pénzügyi helyzetéről, a 2000. C törvénnyel összhangban.''

Figyelemfelhívás:
A saját tőke ( - 4,752 eFt)(mínusz) a jegyzett tőke alá csökkent, így felhívom az ügyvezető figyelmét a ptk.
3:189§-ára, amely szerint ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a tag§yűlést vagy annak ülés
tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából.

E jelentés 4 példányban papíralapon készült, melyből 3 példányt a kft kapott.

Zalaegerszeg, 2018. április 30.

5."**n R E-""4*
Kamarai tag kö[yvvizsgáló aláírása

Simonné Romsics Erika
Nyilvántartási szám : 006663

8900 Za laegerszeg, Nemzetőr u. 28.4/ 1,7,
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