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t irrarixos rue crszirEsnr
I.l. A tiirsas6s bemutat6sa:

A Mez6kiivesdi M6dia Nonprofit Kft. jogelodjdt a Mezokovesdi Media Kht.-t Mezokcjvesd
Viiros Onkorm6nyzala 100 %-os tulaidonoskdnt. 2006. f-ebrudr I-in alakitotta. Az akkor hat6lyos
,,A gazdasitgi t6rsas6gokr6l" sz6lci 2006. dvi IV. tdrvdnynek megf-eleloen a Kht. 2009. dprilis 29.
napjrin a ldtesito okirat m6dosit6s6r,al 6talakult Nonprofit Kfi.-ve, a kozhasznirs6gi fbkozat6nak
megtart6sdval. Kozhaszntsdg kezdete: 2006. februdr 1.

Jelenleg is hat6lyos adatai:

Cdgj egyzdk szama: 0 5 -09 -0 17 7 5 6

KSH sziima : 22269153-58 I 4- 1 I 3-05

Adosz6ma: 22269 | 53 -2-O 5

Szdkhelye: 3400 Mezokcjvesd Szent L. ter 17.

Telephelye: 3400 Mezokdvesd Szent L. ter 17.

A merlegzir6s idopontj a: 2017 . 03. 31 .

A mdrleg fordul6napj a:2016. 12.31.

A besz6mol6 al6ir6siira kcitelezett szemdly adatai: szab6-Bodn6r Agota

Cime: 3555 Hars6ny, Kossuth u. 20.

A t6rsas6g konywezetdsdt az M-N Kontir Kft. (3300 Eger, De6k Ferenc irt 68.) konyveloiroda
vdgezte, a besz6mol6t dssze6llitotta: M6di J6zsef regisztr6lt mdrlegkdpes kcinyvelo, regisztr6ci6s
szrima:185961
A Tarsas6g v6lasztott konywizsgdl6ja: B 6s Tarsa Kcinywizsgril6 Iroda Kft.

Sz6khelye: 3300 Eger Nagy-Eged u. 13. MKVK nyilv6ntarr6si sz6ma: 000556

Szemdlyesen eljar6 kdnywizsgdl6: Beszeda Istv6n MKVK tags6gi szirma..0000l0

A tiirsas6g honlapot tizemeltet, a besz6mol6jit ezen is kozzdteszi.

A honlap eldrhetos6ge: www.kovesdimedia.com
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A T6rsas6g MezSkdvesd Varos Onkorm6nyzatilal, mint a t6rsadalmi kcizos sztiksdglet
kiel6gitdsddrt felelos szerwel, fr6sbeli megrillapoddst kotdtt a kozhasznri kedvezmenyezett
tevdkenys6gek tekintet6ben.

Kedvezmdn y ezett tevdkeny s6 ge i :

Mezokrivesdi rij s6g me gj elentet6se kdthetente,

MezSkrivesdi Varosi Televizi5 mtikcidtet6se folyamato san,

Mez6krivesdi Vrirosi honlap tizemeltetese.

I.2. Az 6ves besz6mol6 6ssze6llit6srin6l alkalmazott eljdr6sok

A tarsas6g a Sz6mvitelrol sz6l6 2000. dvi C. torv6nyben (tov6bbiakban: Sztv.) foglalt
el6irrisoknak megfelel6en a kettos konywitel szabllyai szerint vezeti a konyveit.
Egyszenisitett dves besz6mol6t k6szit. A mdrleget a Sztv. l. sz6mri melleklete ,,A" vdltozata
szerinti mdrleg, nagybettivel ds r6mai sz6mmal jelolt tdteleinek megfeleloen kesziti.
Az eredmdnykimutatiist a Sztv. 2. szdmu melldkletenek megfeleloen cisszkoltsdg- eljbrinsal, az
eredmdnykimutat6s nagybetrivel ds r6mai szdmmal jekilt tdteleit alkalmazva itllitja cissze.

Az irzletidv megegy ezik anapt6,ri dvvel, igy jelen besz6mol6 fordul6napj a 2016.december 31.
A trirsasiig ktizhasznri besorol6ssal is rendelkezik, ezert a3501201l. dvi Korm6nyrendelet szerinti
kozhasznris6gi mell6kletet is elk6sziti.

I. 3. A sz6mviteli politika fo von6sai. jellemzoi

I.3.1 Az 6rtdkcsokken6s sz6mitds m6dszerei:

A v6llalkozds az 6rtdkcsokkendst a 1996. dvi LXXXL sz6mri T6rsas6gi ad6 torv6ny l. sz6mri
mell6klete el6ir6saival Osszhangban a vdrhat6 hasznrilati idonek megfeleloen sz6molja el eves
gyakorisriggal.

Alkalmazo tt amortizitci6s kulcsok :

- Vagyoni 6rtdkri jogok eseten 20 oh

- Sz6mitdstechnikai eszkdzdk esetdn 33 o/o, amennyiben olyan sz6mit6stechnikai eszkriz
keriil beszerz6sre, aminek a bekertildsi 6rtdke 200.000 Ft alatti, akkor 50o/o az
6rt6kcsdkken6s m6rt6ke, egyenl6 osszegben.

- Egy6b eszkdz<jk esetdn a leir6si kulcs14,5 %.
- A 100.000 Ft egyedi beszerzdsi drtek alatti (un, kis drtekri) tdrgyi eszkozrik, es

immateririlis javak beszerezdsi erteket ahasznitlatba vdtelkor egy dsszegben szdmolj6k
el drtdkcsdkkenesi leiriiskdnt.

1.3.2. A kdszletek drtdkeldse:
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A T6rsas6g a kdszleteit t6nyleges beszerzdsi 6ron tartja nyilv6n. Evkdzben az furukeszletrol nem
k6sztil folyamatos nyilv6ntartiis, a beszerzdseket eladott 6ruk beszerzdsi ertdkekent kdnyvelik le.
A fordul6napon tdnyleges mennyisdgi leltarfelvdtel tdrtdnik, a besz6mol6ban szereplo
kdszlet6rtdket ekkor 6llapitjak meg, ezzel cscikkentve , az eddig elsz6molt eladott druk beszerzdsi
6rtdk6t.

I.3.3. A koveteldsek 6rt6keldse:

A kovetel6seket bekeri.ilesi 6rt6ken tardrik nyilv6n. A vevo, az ados minositdse alapjin azuzleti
dv fordul6napjan fenn6ll6 ds a mdrlegkdszit6sig nem rendezett koveteldsre drtdkvesztest kell
elsz6molni a kcivetel6s kcinyv szerinti drtdke ds a viirhat6an megtertilo ert6ke kozotti vesztesdg
jellegri ktildnbdzetre, ha a kulcinbdzet jelentos ds tart6snak minostil.

I.3.4. A penzeszkozok 6rtdkel6se:

A banksz6mliin tartott penzeszkozoket a bekertildsi ertdken, a bankszdmla kivonaton szereplo Ft.
drtdkben artjilknyilviin. Apenztirban levo keszpenz iillomdny drtekdt a fordul6napon
meg6llapitott tenyleges kdszpdnz lelt6r alapjrin 6llapitj6k meg, egyezSen a penztiirjelentessel.

I.3.5. A kotelezettsdgek drtdkeldse:

A kotelezettsdgeket bekerUldsi drtdken mutatj6k ki a mdrlegben, hosszri-illetve rovid lej6ratf
bontrisban.

1.3.6. Az id6beli elhat6rolSsok:

A m6rlegbenazaktiv idobeli elhat6rol6sokat a Sztv. 32.$-a, a passziv idobeli elhatdrolisokat a
torvdny 44. $-6ban foglaltak szerint kdpezik.

I. 3. 7. Osszehasonlithat6s6g :

Azizletr 6vre vonatkozoan a Sz6mviteli torveny megv6ltozott, ezeket a viiltoz6sokat a Szrimviteli
politik6ba be6pitettdk.Ezen kivtil nem tcirtdnt olyan esemdny, ami indokolta volna a Sz6mviteli
ttirvdnyben, valamint a Sz6mviteli politikdban meghatiirozott alapelvektol val6 eltdrest, valamint
nem ktivetkezett be olyan viitozds, amely ne biztositand az adatok dsszehasonlithat6s6g6t a
megel6zo idoszakokkal.

II. A MERLEGHEZ KAPCSOLOOO KIEGESZ|TESEK

II. 1. Immateri6lis javak

II'1.1. Az immateri6lis javak krzir6lag vagyoni drtdkli jogokb6l 6llnak. Elsosorban szoftverek,
felhaszniilisi jogok. Nett6 drtdkilk a fordul6napon: l8l, eFt.
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Immateri6lis j avak 6l lom6nyvdltozasa:

II. 2. T6rgyi eszkozcik

11.2.1. A trirgyi eszk<jzdk fokdnt a tevdkenysdget kozvetlentil szo19616 mriszaki eszkozrikbol,
berendez6sekbdl rillnak.

Nett6 6rt6kiik a fordul6napon:

- mtiszaki g6p, berendezds: 518, eFt.

- egy6b gdp, berendezds: 582,eFt.

rr.2.2 lak

Nyito drtek eFt. Novekedds eFt. Zdro ertek eFt.

Bekeriil6si brutt6
drtdk

)q5 429, 724,

Ertdkcsokken6s )q5 248, 543,

.2.2. AtArgyi eszkozok brutt6 drtdkdnek alakul6sa (adatok eFt-ban
Megnevezds Nyit6 brutt6 drldk Brutt6 drt6k

novekedes
Brutt6 drtdk
csokkends

2616 Brutt6 drtek

Mriszaki
gepek,berendezdsek 9205, 864, r 0069.

Egy6b gdpek,

berendez6sek s99, 908, r 507,

.2.3. A t6rgyi eszkdzcik ertdkcscjkkendsi leir6s6nak alakul6sa (adatok eFt-ban
Megnevezds Nyit6

drtdkcsdkkends
Erl6kcs0kkends
ndvekedds

Ertdkcsokkends
csokkends

Zdr6 drtdkcsdkkends

Mtiszaki
berendez6sek 8924, 627, 955 t,

Egydb

96pek,berendezdsek 484, 441, q?s
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11.2.4. A tdrgyi eszkrizok drtekhelyesbitdse:
A T6rsas6g nem eI az ertekhelyesbitds lehetosdgdvel, igy nem keri.ilt sor drtekhelyesbitds

elsziimol6s6ra.

II. 3. Kdszletek

II.3.l. A kdszletek drtdk6nek viiltozasa
A k6szletek nyit6 6rt6ke 202, eFt
A k6szletek ziro erteke 163, eFt
A t6rsas6gnak a Maty6fold cimti kcinyv kiadvrinyb6l van k6szlete.

II. 4. Kovetelesek

II.4. l. A kdveteldsek v6ltoz6s6nak bemutat6sa:
A kovetel6sek nyit6 ert6ke: 6497, eFt.
A kovetel6sek zdr6 6rtdke: 6234, eFt.

Rdszletez6se:

IL 5. Pdnzeszkozok

II. 5. 1 A penzeszkozok v6ltoz6s6nak bemutat6sa:

A p6nzeszkozdk nyit6 6rtdke: 21868, eFt.
A pdnzeszkozokziro 6rt6ke: 12405, eFt.

Ebbol:
Penztdr zdro iilomirny: 50, eFt.
Banksziml a ziro 6llom6ny: 1 2355,eFt.

II. 6. Aktiv id6beli elhat6rol6sok

II.6.l. Az aktiv id6beli elhatrirolisok alakuliisa

Bevitel elhauiroldsra nem volt sztiksdg.
A k6ltsegek aktiv id6beli elhatriroklsrinak nyit6 6rt6ke: 66. eFt.
A k6ltsegek aktiv elhat6roklsrinak 2fu6 erteke:62,eFt.
Mindket €vben foly6irat, uirhely szolg6ltat6s 6s biaositisi dij el6re fizet6se r6rrdnr.

Megnevez6s eFt-ban
Vev6k t7 6,
Ad6k 60s8.
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II. 7. Sajat toke

II.7.l. A saj6t t6keviitozdsa:

Sajdt toke nyit6 drt6ke: 25677,eFt.
Saj6t toke zdro efieke: 17678, eFt.

II. 8. Kotelezetts6gek

II. 8. I . A kotelezetts6gek v iitozitsitnak bemutatiisa

A T6rsasdgnak ninc senek ho sszri I ej riratri kdtelezetts6 gei.

A r6vid lejrlratri kdtelezettsdgek nyit6 6llomanya: 2983,eFt.
A rovid lejiratu kritelezettsegekzitro 6llom6nya: 2105, eFt.

II. 8.2 A v6llalkoz6snak nincsenek mdrlegen kivi.ili kotelezettsdgei.

II. 9. Passziv idobeli elhatSrol6sok

II.9.1. A passziv id6beli elhat6roldsok drtdkdnek alakul6sa eFt-ban
A nyit6 drt6ke: 369,eFt.
Zir6 6rteke:362,eFt.

Bev6telek passziv idobeli elhat6rol6s6ra nem volt sztiksdg.
Kolts6gek passziv idobeli elhat6rol6sa:362, eFt. A 2016 evi besz6mo16 konyvvizsgitlatfrirak dija,
valamint a 20 17 -ben szdmlizott szolgriltatrisok dij ai szerepelnek benne.

III. AZ EREDMENYKIMUTATASruOZ KAPCSoLoDo KIEGESZiTEsnx

A t6rsas6g mtikcid6sdnek eredmdnye a kozhasznri ds a v6llalkozdsi tevekenysdgekbol keletkezett.

Fobb kote
Megnevezds Ertdke eFt-ban
Sz6llit6 6llomdny 166,
Jovedelem elsz6mol6s 1159,
Jdvedelmeket terhelo ad6k, i6ruldkok 730,
Cdgaut6ad6 50,
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A kozhasznri szervezet jogszab6ly alapjinkdtelezett arra, hogy rnind a bevdteleit, mind a
koltsdgeket 6s a r6fordit6sokat mutassa ki kdzhasznri 6s v6llalkozdsi tevdkenysdgek ardnyirban.
Ennek megval6sititsitra a tarsas6gnak tcibb lehetosdge van, melyeket a Szdmviteli politik6j6ban
rogzit. A Tarsas6g Sz6mviteli politikAja szerint, az inbevetelt kUl6n fok<inyvi sz6mokon, tdtelesen
elktilcinitik.
A k<iltsdgek 6s riiforditdsok eset6ben, amennyiben ezek tdtelesen nem ktilonithetoek el
v6llalkozdsi 6s kozhasznri tevdkenysdgre,- mint jelen esetben, mert nagyon kevds a v6llalkoz6si
bevdtel,- akkor a kolts6geket, r6fbrditrisokat a tevdkenysdgekbol szirmazo bevetelek ardnyitban
osztjak meg.

III.1. Bev6telek

III.l.1. Ert6kesites nett6 arbev6tele cisszesen:1902,e Ft
ebb6l: kcizhasznri 6rbev6tel: I l46,eFt.

v6llalkozdsi 6rbevdtel: 756, eFt.

III.1.2. Egydb bevdtelek osszesen: 25019, eFt
ebbol dnkormdnyzattol kapott t6mogatds: 25 000,eFt, melyet akozhasznri tevdkenysdg
vdgzesdhez kaptak.
Egy maganszemdly adomdnya a Mez6kdvesd rijsdg kdszitdsdhez l0,eFt.
Kerekitdsi krilcinbdzet 9,eFt.

III.1.3. Pdnztigyi mriveletek bevetele: 2,eFr. amely a kapott bankkamatb6l all.

III.l.4. Az osszes bev6tel: 26923,eFt. ennek 3Yo-aav6llalkoz6si bevetel (756,eFt),igy a felmeriilt
ktiltsdgeknek, rdfordit6soknak a3oh-a van a villlalkoz6si tevdkenyseghez rendelve.

III. 2. Kiilts6eek. r6forditfsok

lII.2. 1. Anyagj ellegri r6fordit6sok : I2l 37,eF t,
Kdzhasznri: 17772, eFt
V6llalkoz6si: 365,eFt

111.2.2. Szemdlyi jellegri r6fbrdit6sok: I 971 3,eFt
Krizhasznri: l9l22,eFt
V6llalkoz6si: 59l,eFt

III.2.3. Ert6kcsokkendsi leir6s: l3 16,eFt
Kozhasznri: 1276, eFt
Vdllalkoz6si: 40, eFt
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111.2.4. Egydb r6fordit6sok: I 756,eFt
Kdzhasznri: l703,eFt
Vdllalkoz6si: 53.eFt

IV.l. Vagyoni helyzet

IY .2. P6nztigyi helyzet

IV. Pdnziigyi, jdvedelmi ds vagyoni helyzetet jellemzf
mututdszdmok

Mutat6 Keplet Eloz6 ev T6rgyev

1 Sajdt toke ardnya %o

Sajdt toke

Idegen toke 860,79 839,81

2 Tokefesziiltsdgi mutat6 %
Idegen toke

Sajrit toke
11,62 1 1 ,91

J Elad6sodotts6gi mutat6 %
Kcitelezettsdgek

Sajdt roke
11,62 1 1,91

4 Tokeerossdg %
Sai6t toke

Osszes forr6s 88,45 87,75

5
Befektetett eszkcizrik ar 6ny a
%

Befektetett eszkdzok

Osszes eszkoz 1,36 6,36

6 Forg6eszko zok ariny a Yo
For96eszkcizdk

Osszes eszkoz
98,41 93,33

Mutat6 Kdplet Elozo ev T619ydv

1 Likvidit6si mutato o/o Forg6eszkdzok

Rdvid lej6ratri kcit.
957,66 893.2r

2 Likvidit6si gyorsritta o/o
Forg6eszk.-kdszletek

Rcivid lejdratir kot.
950,99 885,46
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IV. 3. Jdvedelmezosdg

V. A foglalkoztatott munkavillal6kkal kapcsolatos informfci6k

V. 1. Atlagos statisztikai 6llomdnyi ldtsz6m: 6 fo. Mindny6jan teljes munkaidos munkav6llal6k.
Ezen kivi.il esetenkdnt 2 fo alkalmi munkav6llal6 foglalkoztatilsatdrtenik.

Y.2. A T6rsasrig szemdlyi jellegti r6forditiisai:

BdrkOltsdg osszege: 14326.eFt
Egydb szemdlyi jellegti kifizetdsek: 1 1 l2,eFt
Bdrj6ruldkok: 3929,eFt.

A T6rsas6gn6l 3 tagri feliigyel6 bizotts6g mtikodik, rdsziikre a T6rsas6g semmilyen juttatiist nem
ad.

Mezokdvesd, 2017. m6rcius 3 l.

tigyvezet6

, ;,;r-(;ll'.lv EIjil i'(Ii;); a N0N.F'ROFIT

.(ii.: L,('I.OUT FUTEI dSSECiJ TARSA$AG

:;;; M;6Lirvesd, szent L' t6r 17'

I'tl6sz 6rr.: 2?-25Q1 -53 2'05
Sz,,i iniasz,ir,r' 1 t1 1. 4lt'7 3 ftlfi799

Mutat6 Kdplet Elozo ev T6rgydv

1

Arbevdtel ariinyos
JovedelmezSseg Yo

Ad6zott eredmdn),

Nett6 6rbevdtel
34,00 -420.56

2
Eszk6zar6nyos

Jdvedelmezoseg Yo

Ad6zott eredmdny

Eszkdzcik 6sszesen
26,65 -39,71

1J
Tokear6nyos

Jdvedelmezoseg o/o

Ad6zott eredmenlz

saj6t toke 30,1 3 -45,25
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