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Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft

8360 Keszthely Kossuth Lajos utca 45

KlEcÉszÍrŐ uellÉxler
A2o1g. Évl EGYszERŰsírerr Éves BEszÁMoLÓHoz

Beszámolási időszak:2019. január 01, - 2019. december 31.
A beszámoló elfogadásának időpontja: 2020, április 30.



l. ÁlrnlÁnos nÉsz

1) A vállalkozás bemutatása

1.1) A vállalkozás azonosító adatai

Neve: KeszthelyiTelevízió Szolgáltató Nonprofit Kft
Székhelye: 8360 Keszthely Kossuth Lajos utca 45
Adószáma: 11354042,2,20
Jogelőd adószáma:
KSH statisztikaiszáma: 11354042591157220
Cégjegyzékszáma,. 20-09-062475
Elsó létesító okirat kelte: 1995.12.19
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 cégjegyzékszámon történt meg 1996. január 12-én.

1.2| A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

1.2.'l) A vállal kozás tu lajdonosai

Név Tulajdonihányad (%)

Keszthely Város Önkormányzat 100,0000

A társaság alaptőkéje 600.000,- Ft készpénzből, továbbá 2,400.000,- Ft nem pénzbeli betétból
áll.

1.2.2| A vállalkozás vezetése

Név: Sámel József
Beosztás: Ügyvezetó
Folyósított előleg összege: 0,00 Ft
Visszafizetett összeg az előlegből: 0,00 Ft
visszafizetés feltételei :

Folyósított kölcson összege: 0,00 Ft
Visszafizetett összeg a kölcsönből: 0,00 Ft
Fizetett kamat összege: 0,00 Ft
visszafizetés feltételei:

1.3) Főbb szervezeti változások

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



1.4) Tevékenységi

Főt,evékenvség
TEAoR
591 1

Eg)íéb tevékenységek
TEAoR
5B14

1.5) Telephelyek

Nincs a vállakozásnak

kör

Tevékenység megnevezése
Film-, video-, televízióműsor-gyártás

Tevékenység meg nevezése
Folyóirat, idószaki kiadvány kiadása

1.6) Befolyás kapcsolt vállalkozásokban; a felekkel lebonyolított lényeges
és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletek

Nics a vállalkozásnak

2) A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könywite!,
könywizsgálat

2.1) 
^ 

számviteli politika célja:

Olyan, törvényben rógzített alapelveken nyugvó szabályozórendszer kialakítása és kötelezó
betartatása, amely a gazdálkodóra jellemzó, körülményeinek leginkább megfelelő szabályokat,
elöírásokat, módszereket fogalmaz meg a gazdálkodó számviteli elszámolására, illetve a
beszámoló elkészítésére vonatkozóan,

2.2) 
^ 

számviteli alapelvek érvényesülése a 2019. üzleti év során

Avállalkozás 2019. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható jövóben
is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a működés
beszü ntetése vagy jelentős csökkenése (vál lalkozás folytatásának elve),

Avállalkozás 2019. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre,
a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak, ideértve azokal a gazdasági eseményeket
is, amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a mérlegkészítés
idópontjáig 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, idóbeli 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: 2019, január 01,, vége: 2019, december 31.

A mérleg fordulónapja:2019. december 31.

A mérlegkészítés idópontla:2020. április 30.

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló nyelve: csak magyar

A mérleg típusa: "A" mérleg

Az eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás összköltség eljárással

A könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvezetés pénzneme: magyar forint

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

neve: Mezei Hajnalka
adószáma: 68926083-1 -40
székhelye: 8360 Keszthely, Goldmark Károly u. 36.
regisztrációs szám: 200658

Könyvvizsgálati kötelezettség: A vállalkozás a törvényi elóírások alapján könyvvizsgálatra nem
kötelezett.

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelós: nincs

A jelentós összegű hiba meghatározása,. a hiba feltárásának évében, a különböző ellenórzések
során, egy adott üzleti évet érintóen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások -

eredményt, saját tőkét növelö-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfóösszegének 2 százalékát, illetve ha a
mérlegfóösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
Jelentós összegű hiba esetén a feltárás évének beszámolójában kúlön oszlopban szerepel "az
előző év(ek) módosításai" összeg,

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek,
költségek és ráfordítások összegének meghatározása:
2019. évben a kivételes nagyságú vagy előfordulású
bevétel összege: nincs
költség összege: nincs
ráfordítás összege: nincs

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2019. évi beszámoló
elkészítésekor a leltározás a szabályzatban leírtaknak megfelelően történt.



A leltározás idópontja: 2019. december 31 .

Aszabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2019. évben: nem történtek
módosítás.

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolőban az eszközök és a források az értékelési
szabályzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, visszaírásokkal növelt beszerzési
(bekerulési) áron kerultek meghatározásra. A beszerzési ár megállapítása a számviteli
törvényben meghatározottaknak megfelelően történt. A vállalkozás nem élt a valós értékelési
eljárás, valamint az értékhelyesbítés lehetóségével.
Aszabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2019. évben: nem történtek
módosítások.

A pénzkezelési szabályzat,. a pénztárban, bankszámlákon, elkülönített bankszámlákon tartott
pénz forgalmának lebonyolítása, a felelósségi szabályok, a bizonylatolási, nyilvántartási és
ellenőrzésre vonatkozó szabályok betartása a tárgyév folyamán a szabályzatban
meghatározottak szerint történt.
A napi készpénzállomány számviteli politikában meghatározott maximális értéke 500.000,- forint.
Megállapítható, hogy az év során a pénztár napi zárő állományának naptári hónaponként
számított napiátlaga egyetlen napon sem haladta meg a fenti összeget.
Aszabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2019. 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 kezdődóen határozza meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris
leírást alkalmaz. Az elszámolás gyakorisága: évente egyszer. A maradványérték meghatározása
egyedileg, az üzembe 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 í00 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
jelentősen alacsonyabb a piaci értéknél.
A vevőkövetelések után a vállalkozás akkor számol el értékvesztést, ha adott vevóvel
kapcsolatban olyan információ jut tudomására, amely alapján a követelésból várhatóan megtérülő
összeg és a könyv szerinti érték különbözete tartósnak mutatkozik és jelentós. Akkor is
értékvesztést számol el, ha a vevók egy csoportjában fennálló követelések egyenként nem
jelentősek, de a csoportra egységesen jellemzó az előző kitétel.



3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

3.í) Vagyoni helyzet

3.í.1) Az eszközök összetételének változása

3.1.2) A források összetételének változása

Az eszközök elemei 2018. év
(e Ft)

Részarány
(%l

2019. év
(e Ft)

Részarány
l%l

lmmateriális javak 548 3,14 124 0,69

Tárgyi eszközök 5 818 33,32 7 685 43,01

Befektetett pénzügyi eszközök C 0,0c c 0,0c

Befektetett eszközök összesen 6 366 36,46 7 809 43,71

készletek C 0,0c 0,0C

követelések 6 065 34,74 4 124 23,08

Értékpapírok C 0,0c 0,0c
pónzeszközök 4 377 25,07 4 62e 25,89
-orgóeszközök összesen 10 442 59,81 8 75c 48,98

\ktív időbeli elhatárolások 652 3,73 1 30i 7,32

iszközök összesen: 17 46a 100,00 17 86€ 100,00

A források elemei 2018. év
(e Ft)

Részarány
%l

2019. év
(e Ft)

Részarány
(Yol

Jegyzett tőke 3 00c 17 ,1 3 00c 16,79

Jegyzett, de még be nem fizetett tóke (-) 0,0c 0,0c

Iőketartalék 2 BOc 16,04 2 80c 15,67

Eredménytartalék -15 271 -87,5c -16 00( _B9,5€

Lekötött tartalék 12 471 71,4e 12 471 69,84

Ertékelési tartalék 0,0c 0,0c

Adózott eredmény - 72i -4,1l - 69( -3,9c

saiát tőke összesen 2 277 13,04 1 581 8,8t

céltartalékok 0,0( 0 0,0c

H átrasorolt köteIezettséqek 0,0t C 0,0c

Hosszú leiáratú kötelezettségek 0,0( C 0,0c

Rövid lejáratú kötelezettségek 3 82! 21,9C 6 344 35,5,1

Kötelezettségek összesen 3 82i 21,90 6 344 35,51
passzív időbeli elhatárolások 11 36( 65,06 9 94,t 55,64

Források összesen: 17 46( 100,00 17 866 100,0c

(

(

( (

(

(

(

(



3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

3.1.4'| Tőkeszerkezeti mutatók

Befektetett eszközök fedezete 2018. év
%l

20í9. év
lT"l

Változás 1+-
százalék-

pont)

Vagyonfedezet l.
Saját tőke / Befektetett eszközök * 100

35,71 20,2í -15,52

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

35,77 20,25 -15,52

Tárgyi eszközök fedezete
Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100

39,14 20,51 -1B,57

Megnevezés
20'18, év

(% / fordulat)
2019. év

(% / fordulat)
Változás 1+-

százalék-
pont / ford.)

Tőkeerősség
Saját tóke / Összes forrás * 100

13,04 8,Ba -4,19

ldegen tőke aránya
Kötelezettségek / Összes forrás * 100

21,9c 35,51 13,61

Céltartalék aránya
Céltartalék / Összes forrás * 100

0,0C 0,0c 0,0c

Saját tőke növekedési üteme
Saját tóke / Jegyzett tóke - 100

75,9c 52,7c -23,2c

Saját tőke ford ulatszáma
^tettó árbevétel / Saját tóke

22,99 40,93 17,94

Eszközök ford u latszáma
Nettó árbevétel l Eszközök 3,0( 3,62 0,62

Iőkehatékonyság
Adózott eredmény / Saját tóke - 100

-31,72 -44,02 -12,21

Iárgyi eszközök hatékonysága
Nettó árbevétellTárgyi eszközök ál|ománya - 100

899,93 841,99 -57,94



3.2| P énzügyi -l i kvi ditási he lyzet

3.3) Jövedelmezőségi helyzet

3.3.1 ) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Likviditási mutatók 2018. év
%l

2019. év
(%l

VáItozás 1+-
százalék-

pont)

Általános likviditás
=orgóeszközök / Kötelezettségek - 

1 00
273,1l 137,9 - 135,21

Rövid távú likviditás l.

torgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100
273,14 137,9, - 135,21

Rövid távú Iikviditás !!.

( Forgóeszközök - Követelések )/ Rövid lejáratú

kötelezettséqek " 100

114,49 72,92 -41,51

Rövid távú likviditás lll.
( Pénzeszközök + Értékpapírok )/ Rövid lejáratú

kötelezettségek - 100

114,49 72,92 -41,51

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

273,14 137,97 135,21

Hitelfedezettségi mutató
Követelések / Kötelezettségek * 100

,15B,6a 65,01 -93,64

Hosszú távú likviditás
Üzemitevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100

-18,91 -10,97 7,94

Dinamikus !ikviditás
Územitevékenység eredménye / Rövid lejáratú

<ötelezettséoek * 100

-18,91 -10,97 7,94

Ered ményki m utatás tétel 2018. év
(e Ft)

2O19. év
(e Ft)

Vá!tozás
(+- százalék)

É rtéke sítés n ettó á rbevéte l e 52 35€ 64 7o7 23,5§

Aktivált saj át telje sítmé n ye k é rté ke c

Egyéb bevételek 16 9B2 18 42e 8,5c

Anyagjelleg ű ráfordítások $ 41e 54 33a 25,1E



Sze mélyi jellegű ráfordítások 19 72l 22 181 12,49

Értékcsö kke n é si le í rás 4 00€ 3 30c -17,62

Egyéb ráfordítások 2 911 4 o01 37,37

Üzem i (üzIeti) tevékenység eredménye - 723 - 69€ -3,7

Pénzügyi m űveletek bevételei c c

Pé n zű g yi m űve l ete k ráford ításai c

Pénz ügy i m űvel etek eredm én ye c

Adózás előtti eredmény - 723 - 69e -3,7?

Adófizeté si kötele zettség

Adózott eredmény -72 - 696 -3, -7a

3.3.2| Árbevétel arányos mutatók

3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Árbevétel arányos mutatók 20'18. év
(%)

2019. év
(Y"l

Változás
(+- százalékpont)

Bevétel arányos jövedelmezőség l.
|Jzemi tevékenység eredménye l
', Nettó árbevétel + egyéb bevételek) *

100

-1,04 -0,84 0,2c

Bevétel arányos jövedelmezőség ll.

Adózott eredmény / Összes bevétel - 100
-1,04 -0,84 0,2c

íőkearányos jövedelmezőségi mutatók 2018. év
l%l

2019. év
%l

Változás
(+- százalékpont)

§aját tőke jövedelmezősége l.
|j zemi tevékenység ered ménye / Saját
:őke " 100

-31,75 -44,02 -12,27

Saját tőke jövedelmezősége ll. (ROE)
Adózott eredmény l Saját tőke - 100

-31,7r -44,02 -12,21

(

(

(



3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

ll. sPEc!FlKUs RÉsz

A) MÉRLEG sPEclFlKUs nÉsz

'l ) Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

1 .1 ) lmmateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési
tükör)
adatok ezer Ft-ban

Eszközarányos jövedelmezőség i

mutatók
2018. év

%l
2019. év

l'/,|
Változás

(+- százalékpont)

Eszközarányos. jöv. mutató l.

Üzemi tevékenység ered mé nye l
( lmmateriális javak + Tárgyi eszközök ) 

*

,100

-11,3e -8,91 2,4í

Eszközarányos jöv. mutató ll.
Üzemi tevékenység eredmé nye l
I lmmateriális javak + Tárgyi eszközök +

Készletek ) - 100

-1 1 ,36 -8,91 2,45

Eszközmegtérülési mutató (ROA)
Adózott eredmény / Összes eszköz " ,100

-4,14 -3,9c 0,24

lmmateriális javak

ueeHevezÉs BRUTTO ERTEK

ruytró TARGYEVl egaőt: ÁrsonolÁs ánó

NövexeoÉs csöxxeruÉs ruövexEoÉs CSOKKENES

Alapítás-átszervezés
aktivált értéke

0 0 0 0 0

Kísérleti fejlesztés
aktivált értéke 0 0 0 0 0

Vagyoni értékű jogok 100 0 0 0 0 ,100

szellemi termékek 4 906 85 0 0 0 4 991

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0

lmmateriális javakra
adntt előlen U 0 0 0 0 0



lmmateriális javak
értékhelveshítése 0 0 ll 0 0

lmmateriális javak
összesen 5 006 85 0 0 0 5 091

lmmateriális javak

MEGNEVE-
zÉs HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

ruylró TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT
TÁRGYÉV|
csÖKKE_

NÉs

EBBÓL;
TERVEN
FELÜLl
VlsszA-

ípÁs

ÁrsonolÁs rulen zÁnó

TERV
szERlNTl

EGY-
összEGű

TERVEN
FELÜLl

NöVEKE-
oÉs -

csÖKKE_
NÉs *

Alapítás-át-
szervezés
aktivált értéke

0 0 0 0 0 0 0 0 0

kísérleti
fejIesztés
aktivált értéke

0 0 0 0 0 0 0 U 0

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

szeIlemi
lermékek 4 358 425 85 0 0 0 0 0 4 868

Üzleti vagy
eénérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lmmateriáli§
javakra adott
előléo

0 0 0 0 0 0 0 0 U

lmmateriális
.javak
értékheIyes,
hííó§é

0 0 0 0 0 0 0 0 0

lmmateriális
iavak összesen 4 458 425 85 0 0 0 0 0 4 968

: A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza
: A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

Tárgyi eszközök

MEGNEVEZÉS BRUTTÓ ÉnrÉx

NYlTÓ TÁRGYÉVl EBBŐL: ÁrsonolÁs zARo

NOVEKEDES CSÖKKENÉS NÖVEKEDÉS CSÖKKENÉS

lngatlanok és a
kapcs. vaqy. é. iogok

a aa4 0 0 0 0 ó 5zl

Műszaki ber., gépek,
iármüvek 35 118 401 6 0 0 0 391 34

Egyéb berend., felsz.,
iármíívek 3 450 641 0 0 0 4091

Tenyészállatok 0 U 0 0 0 U



Beruházások,
felriiítások 0 0 0 0 0

Beruházásokra adott
előleoek

0 U 0 0 0 0

Tárgyi eszközök
értékhelvesb ítése

0 0 0 0 U 0

Tárgyi eszközök
összesen

41 889 4 657 0 0 0 46 546

Tárgyi eszközök
MEGNEVE_

zÉs HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

NYITÓ TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT
TARGYEV|
csÖKKE_

NÉs

EBBÓL:
TERVEN
FELÜLl
VlsSzA-

ínÁs

ÁrsoRolÁs tvttltt ánó

TERV
szERlNTl

EGY-
összEGű

TERVEN
FELÜLl

NöVEKE_
DÉs "

csÖKKE_
ruÉs --

lngatlanok és
a kapcs.
vagy. é.
iaook

2 625 48 0 0 0 0 0 U 2 673

Műszaki ber.,
gépek,
iármíjvek

30 416 2 298 216 0 0 0 0 0 32 930

Egyéb
berend.,
felsz.,
iárművek

3 030 114 115 0 0 0 0 0 3 259

Tenyész-
állatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások
fnltiiítások 0 0 0 0 0 0 0 ll

Beruházá-
sokra adott
előleoek

U 0 0 0 0 0 0 0 U

Tárgyi
eszközök
értékhelyes-
bítése

0 0 0 0 0 0 0 U 0

Tárgyi
eszközök
ös§7ésén

36 071 2 460 JJl 0 0 0 0 ll 38 862

* 
: A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** 
: A tárgyévi csökkenés adat tarlalmazza

1.2) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek

A társaságnak nincs visszavásárolt saját részvénye, üzletrésze

1.3) Visszaváltható részvények

A társaságnak nincs visszaváltható részvénye.



í.4) Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban

A társaságnak nincs tartósan adott kölcsöne kapcsolt vállalkozásban.

1.5) Követe|ések kapcsolt vállalkozással szemben

A Társaságnak nincs követelése kapcsolt vállalkozással szemben.

1.6} Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg
eszköz tételei re (éven kénti bontásban)

A társaságnak nincs feltárt jelentös összegű hibája.

1.7) Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések
eszközök állományára gyakorolt hatása

Nincs

2) FoRRÁsoKHoz KAPcsolÓoÓ KlEGÉszírÉsex

2.1) 5 évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek

Kótelezettség összege: 0 Ft
Hátralévő futamidó: -

2.2) Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Kötelezettség összege: 0 Ft
Biztosíték fajtája, formája: -

2.3) Hátrasorolt köte lezettsége k ka pcso lt vál lal kozással szem ben

A társaságnak nincs hátrasorolt kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben.

2.4) Tartős kötelezettsége k kapcsolt vá l la l kozássa l szem ben

A társaságnak nincs tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben,

2.5) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A társaságnak nincs rövid lejáratú kötelezettsége kapcsolt vá llalkozással szemben.

2.6) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg
forrás tételeire (évenkénti bontásban)

Atársaságnak nincs feltárt jelentős összegű hibája,



2.7) Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések
források ál lományára gyakorolt hatása

Nincs

B) EREDMÉnyrcuuTATÁs SPEclFlKUs RÉsz

1) BEvÉTELEKHEZ KApcsolÓoó KIEcÉszírÉser

{.1) A számviteli potitikában meghatározott kivételes nagyságú vagy
előford ulású bevételek összege, jeI lege

A vállalkozásnak nincs kivételes nagyságú vagy elöfordulású bevétele.

2) KöLTsÉoexHez KApcsoLóoó KIEGÉszírÉsex

2.1| 
^számviteli 

politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy
előfordu lású költségek összege, jel lege

A vállalkozásnak nincs kivételes nagyság ú vagy elöford u lású költsége.

3) RÁFoRoírÁsoxHoz KApcsoLóDó KIEGÉszírÉsrx

3.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy
előford ulású ráfordítások összege, jellege

Nincs

4) EREDMÉruvHrz KAPcsot_ÓoÓ K|EGÉszírÉsex

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

A társaságnak nem volt feltárt jelentös összegü hibája.

a.2| Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések
ered ményre gyakorolt hatása

Nincs

4.3) A számviteli politika meghatározó elemeinek változása, azok
változásából adódó eredményre gyakorolt hatása

A társaságnak nem történt változás a számviteli politikájában.



c) EGYÉB sPEclFlKUs KtEGÉszÍTÉsEK

í)LÉTszÁunoerox

í.1 ) Statisztikai létszámadatok

Átlagos statisztikai létszám 2019. évben: 5 fö



1.

FüGG ETLEN Árvl ueírnsl l rlrrurÉs

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft . számára

Elvégeztem a Keszthelyi TV Nonprofit Kft (8360 Keszthely, Kossuth u,45. Cégjegyzékszáma:20,09,062475)
Társaság mellékelt 2019. december 31-i mérlegének, a vonatkozó eredmény kimutatásnak, valamint
kiegészítő mellékletének (mérlegfőösszeg 17,866 eFt, adózott eredmény - 696 eFt (veszteség) az

átvilágítását.

A vezetés felelőssége 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

kim utatások el készítése.

A gyakorló könyvvizsgá!ó feleIőssége
A mi felelősségünk következtetést megfogalmazni a mellékelt pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan.

Átvilágításunkat a 24oo. témaszámú (módosított}, ,,Múltra vonatkozó pénzügyi kimutatósok ótvilógítására
szóló megbízósok" című Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standarddal összhangban

hajtottuk végre, 
^24oo. 

témaszámú (módosított)Átvilásítasi 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 2OOO. évi C törvénnyel összhangban készítették el, Ez a standard

megköveteli azt is, hogy megfeleljünk a releváns etikai követelményeknek.

pénzügyi kimutatásoknak a 2400, témaszámú (módosított) Átvilásítási Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi

Standarddal összhangban végzett átvilágítása korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló

megbízás, A gyakorló könyvvizsgáló eljárásokat 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 Könyvvizsgálati

Standardok szerint végzett könyvvizsgálat során végrehajtott eljárások. Ennek megfelelően nem bocsátunk
ki könyvvizsgálói 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 2019. december 31-

én fennálló pénzügyi helyzetéről, a 2000. C törvénnyel összhangban."

Figye!emfelhívás:
A saját tőke (1.581 eFt) a jegyzett52,27%-a, így felhívom az ügyvezető figyelmét a Ptk, 3:189§-ára, amely

szerint ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést 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, 2O2O, máj us 12.

§-u.*nd } t,*,t /t&-
Kamarai tag k$rvvvizsgáló aláírása

Simonné Romsics Erika
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