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Tisztelt Kepviselo - testiilet! 

A Kepviselo - testiilet dontesenek megfeleloen ttij6koztatom 0noket a Csepp 
TV Kft. 2009. 6vi tevkkenyskgkrol, gazd8lkod8sar61, valamint a 2010. kvi uzleti 
tervrol. 

A Csepp TV Kft. alapveto celkituzkse nern viiltozott az idei esztendoben sem: a 
helyi televizios musorpolitika folytatasa, a Csepel cimu hetente megjeleno 
kozkleti lap kiad6i feladatainak maradektalan teljesitkse, takarkkos, hatkkony 6s 
eredmknyes gazdalkodas folytatiisa a kialakult valsaghelyzet ellenkre is. 
Az 1993 6ta mukodo Csepp TV musorpolitikiija, musorstruktiiriija az alapokat 
illetoen nem viiltozott. Csepelen klok hiteles 6s korrekt tajkkoztatasa, kulturiilis, 
sport, iillampolgiiri, kletviteli sziikskgleteinek megfelelo musorok sugarziisa. 
Felmkrkseink alapjin toviibbra is a Szigetelo cimu hirrnagazinunk a legnkzettebb 
musorunk, amely igyekszik hiteles 6s valos kepet nytijtani a csepelieknek 
keriiletiink kletkvel, gondjaival, tortknkseivel kapcsolatosan. Sajiit gyiktasu 
musoraink mindegyike Csepelrol, a csepelieknek sz61. Legyen az egkszskgugyi, 
kulturalis, sport, bunmegelozksi 6s valliisi musor egyarant. 
Sugarzott jiitkkfilmjeink szinte kivktel nklkul magyar alkotasok, koztuk 
j6nehhy "alapmu", kotelezo olvasmiinyok filmes adaptacibja. 
Ezek a filmek, sorozatok az igknyes szorakoziist szolgiiljak. Vetitett filmjeink 
t61nyom6 r6sze eroszakmentes, muveszi krtkkek bemutatiisiira torekvo alkotiis. 
Tovabbra elvitathatatlannak tartom, hogy egy helyi televizi6ban alapveto a 
kulturalis 6s muvkszeti krtkkek bemutatasa, a helyi hagyomanyok apolasa. 
~rtkkteremtks 6s krtkkkiizvetitks. Az eltelt kvek alatt kialakitott 
kapcsolatrendszeriink kivaloan mukodik, ez elengedhetetlen feltktele annak, 
hogy idoben hirt 6s tajkkoztatiist adhassunk a keriiletiinkben mukodo 6vodiik, 
iskolak, muvelodksi intezmknyek, egyhkak 6s civil szervezetek mindennapos 
kletkrol. 
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Hatiirozott vklemenyem, hogy televizionk - a kialakult nehkzskgek ellenkre - 
folytatta, folytaija a hagyomany 6s krtkkteremtkst, igyekszik eleget tenni a 
kozmusorszolgiiltat~s helyi kovetelmknyeinek. 
Imrniir negyedik esztendeje a honlapunkon visszankzhetoek 6s letolthetoek 
musoraink. 
Az oldalunkra liitogato erdeklodok sziima folyamatos emelkedkst mutat: 
2007 - ben 148894 latogato 
2008 - ban 189795 liitogat6 
2009 - ben 2 17003 liitogato. 
A liitogatok listiijiit termkszetesen toviibbra is Magyarorsziig vezeti, de jelentos 
s z h b a n  nott az Egyesult ~llamokban 6s Kanadiiban 610 "nkzok" szama is. 
A statisztikai adatok elemzksknkl megiillapithato, hogy toviibbra is a keddi nap a 
"legforgalmasabb", hiszen a Szigetelo cimu hirrnusorunk hktfo este keriil fel az 
oldalra. A liitogatok sziimiinak emelkedkse bizonyitja, hogy hasznos 6s 
eredmenyes volt szolgiiltatiisaink bovitkse. 
2006. januar 1 - to1 a Csepp TV Kft. gyakorolja a Csepel cimu kozkleti lap 
kiadoi jogait. A tavalyi esztendoben elvkgzett ellenorzkseink dokumentumai 6s a 
visszajelzksek alapjan megiillapithato, hogy az ujsiig terjesztkse j6nak mondhat6, 
az elozo kvekhez kkpest a reklamiiciok s z h a  elenykszo. Terrnkszetesen ezt csak 
szigorii 6s kovetkezetes ellenorzkssel krhettuk el. 
A Csepel iijsiig 2009 - ben 44 alkalommal - a kozbeszerzksi piilyiizatban 
foglaltak szerint - jelent meg. A gazdasagi valsiig, a rekliimbevktelek drasztikus 
csokkenkse miatt az osszoldalsziim elmaradt a 2008. evhez kkpest. 

12 oldal- 24 lapsziim 
1 6 oldal- 12 lapsziim 
20 oldal- 7 lapsziim 
24 oldal- 1 lapsziim 

12 oldal- 25 lapsziim 
16 oldal- 18 lapsziim 
20 oldal- 0 lapsziim 
24 oldal- 1 lapsziim 
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1.1. A gazdsilkod6 bemutatsisa 

A CSEPP TV Kft. 1994. junius 8-an alakult. 

A Kft. szkkhelye: 12 10 Budapest, Szent Imre ter 10. 

Fo tevekenyskgi kor: Radio-televizi6 miisorszolg~ltatas 

A thrsasag tevkkenyskge ot csoport kork szervezodik. 

A miisorszolgaltatasi tevekenyskg keretkben a keriilet lakosshghnak folyarnatos, 
thrgyilagos tijkkoztathsa az aktualis helyi politikai 6s kulturalis esemknyekrol. 

Film- 6s video felvetelek megrendeles alapjhn egyrkszt informacioszolg~ltatas, 
illetve oktatas ckljhra, masrkszt reklamfilmek keszitese. 

Kkrksre az elkkszitett videofelvktelek masolasa. 

A tajkkoztatas masik formaja a hetente megjeleno keriileti ujsag szerkesztkse 6s 
kiadasa. 

A hirdetksi tevkkenyskg ket formaban egyrkszt a miisorszolgaltatasban, masrkszt 
az ujsagkiadasban tortknik. 

A beszhmolasi idoszakban olyan jelentos szervezeti valtozas nem ment vegbe, 
amely kihatassal lett volna a strategihra vagy a szamviteli politikhra, illetoleg a 
val6s 6s megbizhat6 osszkkp szempontjhb61 lknyeges. 

A thrsasag alapitoja: Budapest XXI. keriilet Csepel ~nkorman~zata .  

Alaptokkje: 3.000.000.- Ft 

A tarsasagot az alapit6 hatarozatlan idore hozta lktre. 

A CSEPP TV Kft. a beszhmolasi idoszakban szkkhelykn kiviil, az alabbi 
telephelyeken vkgzi rendszeres gazdasagi tevkkenyskgkt: 

Csepp TV: 1214 Budapest, Simon Bolivar sktany 4-8. 

Csepel ujsig: 121 1 Budapest, KossufU Lajos utca 47. 

1.2. Az uzleti Cvi gazdsilkodas korulmCnyei 

Jelen beszamol6 a 2009. januhr 01. - 2009. december 3 1. idoszakot oleli fel, a 
mkrleg fordulonapja 2009. december 3 1. 

Az iiltalhnos iizleti kornyezet (a globalis penziigyi- 6s gazdasagi valsag) a 
targykvben nem volt kedvezo, ez tiikrozodik az irbevktel 26 %-os 
visszaeskskben, melynek negativ hatasit a takarekos koltskggazd~lkod9ssal 
sikeriilt ellensulyozni. 

A CSEPP TV Kft. a belathato jovoben is folytatni kivanja tudatos 
gazd~lkod~sat. 



1.3. A beszhmol6 kozremukodoi 

A beszAmol6 elk6szit6seve1, a szamviteli feladatok irinyit8saval megbizott 
szemCly m6rlegk6pes konyveloi kCpesitCsse1 bir, a nyilvkntartasba vCtelt vkgzo 
szervezet Altal vezetett konywiteli szolgiiltat8st v6gzok nyilvantarthshban 
szerepel, a tevekenysbg ellhtashra jogosito engedkllyel (igazolvannyal) 
rendelkezik. A beszamolo elkkszit6s66rt felelos: Martonne Binyai Gabriella, 
regisztralasi szkma: 1227 19 

A CSEPP TV Kft. szamviteli beszAmol6jAt (a mkrleget, az eredmenykimutatkst 
6s a kiegeszito mellekletet) a hely 6s a kelet feltiintetesevel a CSEPP TV Kft. 
kkpviseletere jogosult szemely, Vida Istvin (lakcim: 12 13 Budapest, Szent 
Laszlo u. 105.117.) iigyvezeto igazgat6 irja alh. 

A gazdAlkod8si formahoz eloirt kotelezettskg alapjin a targykvi beszamol6 
szabiilyszeriis6g6t, megbizhatosagat its valodisiigat konyvvizsg816 ellenorizte. A 
beszholot hitelesito konyvvizsgalo: Dr. Takacs Irnre kamarai tagsagi szama: 
002496 

A sziimviteli beszamol6hoz kapcsolodoan - az arra jogosult legfobb szervnek a 
beszhol6 elfogadaskhoz kapcsolodo dontkskn kiviil, ellenorzest gyakorl6 
Feliigyelo Bizottsag tagj ai: 

Dr Mark6 Jozsef 

Kratzl Belank 

Boviz Laszlonk 

1.4. Beszhmol6 nyilvhnosshga 

A szamviteli beszholo 6s az ahhoz kapcsolod6 kiegkszito inform8ci6k7 
jelentksek a jogszabalyok hltal eloirt nyilvanossiigon tiil az interneten is 
megtekinthetok. 

A beszAmol6t tartalmaz6 honlap: www.csepe1.h~ 

2. A szamviteli politika alkalmazasa 

2.1. A konyvvezetes m6dja 

A CSEPP TV Kft. konyveit magyar nyelven, a kettos konywitel elvei 6s 
szabalyai szerint vezeti. A szamviteli informacios rendszer kialakitasa 6s 
miikodtetese, a beszamolo osszeallitBsa megbizott merlegkepes konyvelo 
feladata. A szamviteli szolgaltatast egy6ni v~llalkozok6nt v6gzi. 

2.2. A konyvvezetes 6s a beszimol6 penzneme 

A konyvek vezetese magyar forintban tortknik, a beszamoloban az adatok elt6ro 
jelolks hianyaban ezer forintban keriilnek feltiintetesre. 



2.3. Alkalmazott szamviteli szabalyok 

Jelen beszamolo a hatalyos magyar szamviteli eloirasok 6s a CSEPP TV Kft. 
kialakitott szamviteli politikaja szerint keriilt osszeallitasra, a torvkny 
eloirasaitol valo eltkrksre okot ado koriilmkny nem meriilt fel. 

2.4. A szamviteli politika targyCvi valtozasa 

A tkrgyevben a CSEPP TV Kft. szamviteli politikajaban olyan viltozhs nem 
tortknt, amely a valos 6s megbizhat6 kep megiteleset krdemben befolyisolta 
volna. 

2.5. Beszamolo valasztott formaja 6s tipusa 

A CSEPP TV Kft. a targyidoszakra az elozo uzleti evhez hasonloan 
egyszeriisitett kves beszamolot kkszit. 

Az eredmkny meg8llapitashak valasztott modja az elozo uzleti Cvhez 
hasonloan: Osszkoltskg eljarb. 

A CSEPP TV Kft. az elozo uzleti evhez hasonloan a beszholoban mind a 
mkrleget mind az eredmkny kimutatast 'A' valtozatban allitotta ossze. 

A magyar sziimviteli szabalyok szerint jelen szamviteli beszamolo csak magyar 
nyelven keriilt osszeallitasra. Ezen eloiras alapjan a magyar 6s az arrol forditott 
idegen nyelvii szoveg eltkro krtelmezkse esetkn a magyar nyelvu szoveg az 
iranyado. 

2.6. MCrlegkCszitCs valasztott idopontja 

A merlegkkszitks idopontjaig ismerttk vhlt, a targyevet vagy az elozo kveket 
erinto gazdasigi esemknyek, koriilmenyek hatasait a beszamol6 tartalmazza. A 
mkrlegkeszitks valasztott idopontja: a beszamolasi idoszakot koveto kv januhr 
3 1. napja. 

2.7. Jelentos osszegii hibak CrtelmezCse 

Jelentos osszegunek minosul az uzleti kvben feltart, egy uzleti kvre vonatkoz6 
hibik hatasa, ha a sajat toke valtozhsai abszoliit ertekknek egyiittes osszege a 
vizsghlt uzleti Cvre kkszitett beszhmolb eredeti mkrlegfoosszegknek 2%-at, vagy 
az 500 MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltart hibak hatasa a targykvi 
beszhmol6ban nem a tkrgyevi adatok kozott, hanem elkulonitetten, elozo kvek 
m6dositasakknt keriil bemutathsra. 

2.8. LCnyeges hibak CrtelmezCse 

A megbizhato 6s valds kkpet lenyegesen befolyasolo hibaknak minosulnek a 
feltart hibhk, ha osszevont 6s gongyolitett hatasukra a feltaras &kt megelozo 
uzleti kv mkrlegkben kimutatott sajht toke legalabb 20%-kal valtozik. 



2.9. ~ r t ~ k c s o k k e n ~ s i  leiras elsziimoliisa 

~rtCkcsokkenCsi leiriis m6dja 

Az kvenkknt elszamoland6 krtkkcsokkenks megtervezkse - az egyedi eszkoz 
varhat6 hasznalata, ebb01 ad6d6 klettartarna, fizikai 6s erkolcsi avulasa, az egykb 
koriilmknyek 6s a tervezett maradviinykrtkk figyelembevktelkvel - altalaban az 
eszkoz bekeriilksi (brutt6) krtkkknek ariinykban tortknik. Az krtkkcsokkenksi 
leirhs e l s z h o l ~ s a  idoariinyosan (linearis leirasi modszerrel) tortknik. 

~rtCkcsokkenCs elsziimoliisiinak gyakorisiiga 

Az krtkkcsokkenksi leiriis elsziimol~s6ra - mind a fokonyvben, mind a 
kapcsol6d6 analitikakban - negyedkvente keriil sor, a kivezetett eszkozok terv 
szerinti tortkvi krtkkcsokkenkse a kivezetks negyedkvkben keriil e l szhol~sra .  
Terven feluli krtkkcsokkenksi leiras elszhnol~s az azt megalapoz6 esemknnyel 
egyidejuleg vagy a fordulbnapi krtkkelks keretkben tortknik. 

KisCrtCku eszkozok CrtCkcsokkenCsi leiriisa 

A 100 ezer forint alatti egyedi bekeriilksi krtkkkel bir6 vagyoni krtkku jogok, 
szellemi termkkek, targyi eszkozok bekeriilksi krtkke a hasznalatbavktelkor 
krtkkcsokkenksi leiraskknt egy osszegben elsz~mol~sra kerul. Ebben az esetben 
az krtkkcsokkenksi leirast tervezni nern kell. 

Nem jelent6s maradvanyCrtCk 

A maradvhykrtkk nulla osszeggel veheto figyelembe az krtkkcsiiMtenksi leiras 
tervezkse soriin, ha az eszkoz hasznos klettartama vkgkn varhat6an realizalhato 
krtkke val6sziniisithetoen nern haladja meg a 100 EFt-ot. 

~ r t ~ k c s o k k e n ~ s i  leiriis elsziimoliisiinak viiltoziisa 

Az krtkkcsokkenksi leiriis elszhol8siinak rnbdjaban, az alkalmazott 
eljarasokban a jogszabalyi valtozasokon tul tovabbi viiltozasok az elozo iizleti 
kvhez kkpest nern tortkntek. 

2.10. CCltartalCk-kCpzCs szabiilyai 

A CSEPP TV Kft. garancialis 6s egykb kotelezettskgekre, v6rhatb jovobeni 
koltskgekre ckltartalkkot nern kkpez, mert azok nern jelentosek. 

2.11. Ki nern emelt tCtelek CrtCkelCse 

Az elozoekben ki nern emelt mkrlegtktelek az altalanos szabalyok szerint 
keriiltek krtkkelksre, az krtkkelksben a jogszabalyi v~ltozasokon tul m6dositas 
nern tortknt. 

2.12. ~rtCkelCsi szabiilyok miis viiltoziisai 

A szhviteli politika mas, az alkalmazott krtkkelksi elveket 6s eljarasokat 
meghataroz6 elemeiben a jogszabalyi valtozasokon tul jelentos m6dositas nern 
tortknt . 



2.13. Leltairozaisi szabailyok 

Az eszkozok 6s forrasok lelt6roz6sa az eszkozok 6s forrasok leltiirkkszitksi 
szabalyzata szerint, az altalhos szabalyoknak megfeleloen tortknik, a leltkroz8s 
szabalyai az elozo uzleti kvhez kkpest nem valtoztak. 

2.14. PCnzkezelCsi szabailyok 

A pknzkezelks a szamviteli politika rkszekknt kialakitott pknzkezelesi 
szabalyzatban eloirt szabalyok szerint tortknik, a penzkezelks szabklyai az elozo 
uzleti kvhez kkpest nem valtoztak. 

2.15. 0nkoltsCgszaimitas szabllyai 

Nagysiigrendi mentesitks alapjh a CSEPP TV Kft. az onkoltskgszbit6s rendjkt 
nem szabalyozta. Az onkoltskg meghatkrozhsa norrna szerint tortknik. 

2.16. Sajaitos tevCkenysCgge1 kapcsolatos tovlbbi informaicibk 

A CSEPP TV Kft. tevkkenyskge alapjhn mas jogszabaly altal tovabbi, a sajatos 
tevkkenyskggel kapcsolatos informaci6k kozlkskre nem kotelezett. 

3. Elemzksek 
3.1. Adatok v5ltozasa 

I. Immaterihlis iavak 

MCrlegben szereplo adatok vhltozasa 
1000 HUF Elozo 

iddszak 
Tbgyiddszak VBltozh %- 

ban 



26. 1 FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN 1 33 135 1 38 054 1 14.85 

Az eredmCny kimutatsisban szereplo adatok vsiltozsisa 

1000 HUF 

d6fizetCsi kotelezettsk 

Ttirgyid6szalc Elozo 
id6szak 

3.2. MerlegtCtelek megoszlasa 

VdtozQ %- 
ban 

Vtiltozb %- 
ban 

1000 HUF 

Immaterialis javak I 3.79 1 2.16 

Eloz6 
idoszak 

Tftrgyid6szak 

Tbgyidoszak 
(%> 

24.33 

Eszkoz 

Befektetett eszk6z6k - - -- - - - - - - . . - - . - . - - . -- -. - - . . -- ............-. 

Elozo idoszak 
(%I 

35.31 - . "  



Jegyzett t 

~rtekelesi tartalek 

Hhtrasorolt kotelezetts6aek I 0.00 1 0.00 

3.3. Vagyoni helyzet 
A tkgyi eszkozok 6s immaterialis javak nett6 krtkke (haszniilhat6siigi foka) az 
elozo kvben a bmtt6 krtkk 20.6 %-at, a tkrgyivben 16.7 %-it, tette ki. 
A sajat toke az elozo kvhez kkpest 1,162 Eft irtkkkel, 8.9 %-kal novekedett. A 
sajkt token belul a jegyzett toke az elozo ivhez kkpest nem viiltozott. 
A CSEPP TV Kft. kotelezettsegei az elozo kvhez kkpest 3,124 Eft krtkkkel, 38.2 
%-kal novekedtek. 
Ezen belul a rovid lejaratu kotelezettskgek ariinya nem viiltozott. 
3.4. Likviditas Cs fizetokCpessCg 
A pinzeszkoziik bllom5nya 6,532 Eft Zrtkkkel, 32.5 %-kal novekedett. 
A thgykvben beszerzett thrgyi eszkozok 6s immaterialis javak bmtt6 krtkke a 
thgykvben elszkmolt terv szerinti amortizhci6 42.9 %-kt teszi ki. 
A rovid tbvti likviditkst jellernzo likviditasi gyorsrata (a kovetelksek, az 
krtkkpapirok, a pknzeszkozok egyiittes krtkkknek a rovid lejhratu 
kotelezettskgekhez viszonyitott ariinya) krtkke az elozo kvben 2.59, a tkrgyivben 
2.46 volt. A gazdalkodas rovid tbvu finanszirozasa biztositott. 
A rovid tkvti likviditkst befolyksol6 eszkozok arknya az osszes eszkozon beliil 
az elozo kvben 64.0 %, a tkrgykvben 73.0 % volt. 
A fordul6napon a likvid eszkozok (kovetelksek, krtkkpapirok, pknzeszkozok) 
teljes mkrtkkben fedeztkk a kotelezettskgeket. 

3.5. JovedelmezosCg 
A gazdklkod6 osszes, teljes naptgri kvre szamitott bevktele az elozo kvben 
171,078 Eft, a tkgykvben 162,672 Eft volt. Az osszes bevktel az elozo kvhez 
kkpest 8,406 Eft krtkkkel, 4.9 %-kal csiikkent. 



A gazdalkodo teljes naptari kvre szamitott arbevktele az elozo kvben 43,005 Eft, 
a tkgykvben 31,971 Eft volt. Az arbevktel az elozo kvhez kkpest 11,034 Eft 
krtkkkel, 25.7 %-kal csokkent. 
Az adozott eredmkny az elozo kvben a mkrlegfoosszeg 5.9 %-at, a thrgykvben a 
3.1 %-at teszi ki. 
Az addzott eredmkny 6s a jegyzett toke arhya  (a jegyzett toke hozama) az elozo 
kvben 64.9 %, a targykvben 38.7 % volt. 
Az adozott eredmkny ks a sajat toke aranya az elozo kvben 14.9 %, a targykvben 
8.2 % volt. 
A mkrleg szerinti eredmkny az elozo kvben 1,947 Eft, a tkgykvben 1,162 Eft 
volt. Az elozo kvhez kkpest a mkrleg szerinti eredmkny 785 Eft krtkkkel 
csokkent. 

4. Mkrleghez kapcsol6d6 kiegkszitksek 

4.1. Elozo Cvek m6dositiisa 

A korabbi (lezart) kvekhez kapcsolodoan a tkgykvben ellenorzks, onellenorzks 
semmifkle hibat nern tart fel, a mkrleg korabbi idoszakra vonatkozo korrekciokat 
nern tartalmaz. 
4.2. Sajiitos tCtelbesoroliisok 

A mkrlegben olyan tktel nern szerepel, amely tobb sorban is elhelyezheto lenne, 
ks sajatos besorolasa bemutatast kivanna. 

0ssze nern hasonlithat6 adatok 

A CSEPP TV Kft. mkrlegkben az adatok - a jogszabalyi valtozasok miatti 
iitrendezkseken till - iisszeha.sonlit.hat6k az elozo iizleti kv megfelelo adathva.1. 

TCtel iitsoroliisok 

A mkrlegben az elozo iizleti kvhez kkpest - a jogszabalyi valtozasok miatti 
atrendezkseken tul - az egyes eszkozok 6s kotelezettskgek minositkse nern 
valtozott. 

~ r t ~ k e l ~ s i  elvek viiltoziisa 

Az elozo iizleti kv mkrlegkkszitksknkl alkalmazott krtkkelksi elvek - a 
jogszabalyi eloirasok valtozasain ti.1- nern valtoztak. 
4.4. A mCrleg tagoliisa 

A tkgykvi beszholoban az eloirt skmh tul uj mkrlegtktelek nern szerepelnek. 

Tktelek toviibbtagoliisa a mCrlegben 

A mkrleg tktelei tovabbtagolashak lehetoskgkvel a CSEPP TV Kft. a 
targyidoszakban nern klt. 



4.5. ~rtbkelbsi kulonbozetek 

~rtbkhel~esbitbsek alakulhsa 

A CSEPP TV Kft. a targykvben nem klt az krtkkhelyesbitks lehetoskgkvel, 
nyilvhntartott krtekhelyesbitkse nincs. 

4.6. Mbrlegen kivuli tbtelek 

Egybb lbnyeges mbrlegen kiviili tbtelek 

A CSEPP TV Kft. pknzugyi helyzetknek megitklesehez sziikskges, lknyeges 
kockkatot vagy elonyt jelento - mkrlegen kiviili vagy a mkrlegben nem szereplo 
tovabbi, a szbviteli  torvkny altal kulon bemutatni nem rendelt - tktelek 6s 
megallapodasok nincsenek. 

4.7. Befektetett eszkozok 

Az immaterialis javak, tirgyi eszkozok brutt6 krtkkknek alakulasat mutatja be 
mkrlegtktelenkknt az alabbi tablazat: 

Bruttb CrtCk alakulasa 

As-htszewezCs aktivalt CrtCke 

KisCrleti fejlesztCs aktivhlt CrtCke ....................... I o 1 o 1 o 1 o 1 0 

Imrnaterihlis iavakra adott elolenek I 0 1 0 1 0 1 0 1 0 - " .............. ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  
1rnhateri6lis ...... javak Ssszesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  1 . . 4.2281.. 

Beruhizhsokra adott elole~ek I n 1 n 1 n 1 n 1 n 

Halmozott 6rtCkcsokkenbs alakulasa 

Az immaterialis javak, targyi eszkozok halmozott krtkkcsokkenksknek alakulasat 
mutatja be mkrlegtktelenkknt az alabbi tablazat: 



Halmozott CrtCkcsokkenCs alakulisa 

ebb6l: kozvetlenul komyezetvtdelrni ctlh 1 o 1 0 

Terv szerinti Crt6kcsokken6s alakulasa 

A targy6vi terv szerinti 6rt6kcsokkenCsi leiras megoszlasit mutatja be 
m6rlegtCtelenkCnt az alabbi thblazat: 

TirgyCvi terv szerinti CrtCkcsokkenCs 

Uzleti vagy ctgCrtCk 1 0 1 0 1 o 1 o 1 0 -- - . ~.." ......................................................... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ............. ". . . . . . . . . . . . . . . .  ......................... ........................ 1"" , 4381 o 1 'ImmateriiZlk javak Bsszesen . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  .......... . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ebbol: kozvetleniil komyezetvCdelrni cCld I 0 

Terven feliili 6rt6kcsokken6s 

A thrgyCvi terven feliili CrtCkcsokkenCsi leiras alakulasht mutalja be 
mCrlegtCtelenkCnt az alabbi tablizat. A targykvben a Kft hasznhlaton kiviili 
eszkozeit, immaterialis javait selejtezte. 



TirgyCvi terven feliili CrtCkcsokkenCs 

Alapiths-atszervezes aktivalt erteke I 0 1 0 

MerlegtCtel(1000HUF) 

KisCrleti feilesztks aktivalt erteke I 0 1 0 

ebbol: kozvetleniil kornvezetvCdelmi celu I 0 1 0 

Terven feltlli 
bcs. 

ebb6l: kozvetleniil kornyezetvCdelmi celu 1 0 1 0 

Visszairhs 

~rtdkcsiikkendsi leiras ut6lagos mddosithsa 

A terv szerint elszimoliisra kerulo krtkkcsokkenks megvkltoztat8siira a 
tkrgyidoszakban nem keriilt sor. 

~rtdkcsokkendsi leiras iijb6li meghllapithsa 

Terven feluli krtkkcsokkenksi leiras elsziimol~sa vagy annak visszairasa kapcsh 
a besz6molasi idoszakban terv szerinti krtkkcsokkenksi leiras ismktelt 
rnegkllapit8siira egyetlen eszkoz eseteben sem keriilt sor. 
4.8. Forg6eszkozok 

Koveteldsek alakulasa 

A Kft folyamatosan figyelernrnel kiskri vevo8llomanykt, igy hataridon ttili 
kovetelksei a fordul6napon nem voltak. Az egykb kovetelksek kozott tartja 
nyilvkn tobbek kozott az ORTT bvadkkkt 366 eFt, ipariizesi ad6 ttilfizetkst 232 
eFt krtkkben. A kovetelksek alakulaskt a kovetkezo tablibat mutatja be: 

KovetelCsek alakulasa 

EgyCb koveteles I 424 1 602 1 141 -98 



4.9. Aktiv idiibeli elhatarolsisok 

BevCtelek aktiv idobeli elhatsirolsisai 

A bevktelek aktiv idobeli elhatirolhshnak egyes tktelei nem jelentosek. 

Elhatsirolt koltsCgek Cs rsiforditsisok 

Az aktiv idobeli elhatarolaskknt keriilt kimutathsra 2009-ben konyvelt, de a 
20 10.kvet terhelo koltskgek. Alakulhsa az alhbbi thblhzatban szerepel: 

Elhatsirolt rsiforditasok alakulsisa 

Szaklau elofizetes I 24 

4.10. Sajsit toke 

Thrgyev Jogcim (1 000HUF) 

Sajsit toke vsiltozsisa 

~ l a z t j  6v 

A sajht toke elemeinek tiirgyevi vhltozhsai, valamint a vhltozhsok okai az 
alhbbiak: 

Sajsit t6ke alakulsisa 

Jegyzett, de be nem fizetett ttjke 

Lekotott tartalek 

Tokeelem 1 OOOHUF 

~ r t ~ k e l ~ s i  tartalek 

Jegyzett toke alakulsisa 

EIilz8 idilszak 

A jegyzett toke a thrgyidoszakban nem vhltozott. 

TdrgyidBwak I VBltozSs 

LekotBtt tartalCk jogcimei 

A mkrlegben lekotott tartalkk nem jelenik meg. 



4.11. CCltartalCkok 

CCltartalCkok - varhat6 kotelezettshgekre 

A mkrlegben vkrhato kotelezettskgekre kkpzett ckltartalkk sem az elozo kvben, 
sem a tkrgykvben nem szerepel, a koriilmknyek ilyen cimen ckltartalkk kkpzkskt 
nem indokoltkk. 

4.12. KotelezettsCgek 

KotelezettsCgek egyCb sajatossagai 

A Kft. valamennyi kotelezettskgknek hatkridoben eleget tett. 

Kotelezettskgek alakulsisa 

4.13. Passziv idobeli elhatarolasok 

Elhatarolt bevCtelek 

A Kft 1.416 eFt elhatkrolt bevetelkknt mutatta ki a 2009-ben kiszamlkzott, de 
20 10. kvben megjeleno hirdetesi bevkteleket. 

Visszahatarolt koltsCgek, raforditasok 

A passziv idobeli elhatarolkskknt kimutatott koltskgek 6s rkforditiisok 
jelentosebb osszegei, 6s azok idobeli alakulksa az alabbi: 

Visszahatsirolt rsiforditasok alakulsisa 

Koziizemi koltsCg 

Jogcim (1000HUF) 

Halasztott bevCtelek 

A Kft. merlegkben az ~nkormkn~zat tol  korkbbi kvekben fejlesztksi 
t6mogatksbol beszerzett eszkozok mkg el nem szkmolt krtkkcsokkenkse miatt 
4.739 eFt halasztott bevktelt mutat ki. 

~ 1 6 ~ 6  cv TBrgykv VBlt. % a  



5. Eredmkny kimutathshoz kapcsol6d6 kiegkszitksek 

5.1. .Elozo Cvek m6dosithsa 

A korhbbi (lezhrt) kvekhez kapcsol6doan a mkrleg 6s az eredmkny kimutaths 
korhbbi 

idoszakra vonatkoz6 korrekciokat nem tartalmaz. 

5.2.0ssze nem hasonlithat6 adatok 

A CSEPP TV Kft. eredmkny kimutathshban az adatok - a jogszabhlyi vhltozhsok 
.miatti htrendezkseken tul - osszehasonlithatok az elozo iizleti kv megfelelo 
adathval. 

5.3. Az eredmCny kimutaths tagolhsa 

A tkgykvi beszhmol6ban az eloirt skmhn tu1 tij eredmknykimutaths-tktelek nem 
szerepelnek. 

5.4. Rhfordithsok 

Rhfordithsok alakulhsa 

A CSEPP TV Kft. rhfordithsainak megoszlhsht, 6s azok alakulhsht mutatja be az 
alhbbi tablhzat: 

Rhforditsisok alakulsisa Cs megoszlsisa 

Rendkiviili rhforditasok I 0 1 0.0 I 0 1 0.0 - -- - - - 
Riiforditisok osszesen 161 i*q- "-iG 

RBforditiis-kateg6ria 

KoltsCgek koltsCgnemenkCnt 

TkgyCv 

A koltskgek koltskgnemenk6nti megoszlhsht 6s azok alakulhsht mutatja be az 
alhbbi thblhzat: 

1 OOOHUF 
Elozo Cv 

% 1 OOOHUF % 



Koltsegek osszesen 1 167 163 1 159836 

Rendkiviili riiforditiisok 

A beszamolasi idoszakban rendkiviili raforditas elsziimolasara nem keriilt sor. 

T6rgydv Koltsegnem (1000HUF) 

5.5. Ad6fizetCsi kotelezettsbg 

Tirsasiigi ad6 megiillapitisa 

Elozo 6v 

A tarsasagi ad6 megallapitasara a vonatkoz6 jogszabalynak megfeleloen, az 
altalanos szabalyok szerint keriilt sor. 

5.6. EredmCny 

Az ad6zott eredmCny felhaszniiliisa 

Az arra jogosult szew dontkse alapjh az eredmknytartalkkb61 6s a targykvi 
adozott eredmknybol osztalkk nem keriil kifizetksre, igy a targyivi adozott 
eredmkny az eredmknytartalkkba keriil. 

6. Tajkkoztato adatok 

6.1. BCr- Cs 1Ctsziimadatok 

LCtszamadatok 

A targykvben foglalkoztatott munkavallalok atlagos statisztikai allomanyi 
lktszamat mutatja be az al6bbi tablazat: 



Atlagos statisztikai hllomhnyi 1Ctszhm megoszlisa 

Szellemi 

---."-- - " ...... 

bsszesen :, 10 

Szemklyi jellegu egykb kifizetksek 

A tirgykvben elszamolt egykb szemelyi jellegu kifizetksek bontasat az alabbi 
tablazat mutatja be: 

BCren kivuli juttathsok megoszlhsa 

Termkszetbeni iuttatasok ad6kotelezettsege 

Jogcim (1 000HUF) 

-. 
bsszesen: I 4 179 

Kifizetksek 

6.2. A megbizhat6 6s val6s osszkkphez sziikskges tovabbi adatok 

A sziimviteli torvkny eloirasainak alkalmazasa, a szamviteli alapelvek 
ervknyesitkse elegendij a megbizhat6 6s val6s osszkkpnek a mkrlegben, 
eredmkny kimutatasban tortkno bemutatasahoz. 



1 0 9 4 9 8 1 0 6 0 2 0 1 1 3 0 1  

Statisztikai s zh je l  

A vdlalkozb megnevezhe CSEPP TV DC1-Pesti Televizi6 Shidi6 Kft 

A vdlalkozils cime, telefonsziuna 1214 Budapest, Simon Bolivir shy. 4-8. Tel.: 420-6950 

2009. Cvi 

Egyszefisitett eves beszhol6 

a viillalkoziis 4ezet6je 
(kdpviseloj e) 

P.H. 

CSEPP TV Kft. 
'214 Bp., Simon Bolivar stny. 4-8 

Ad6s.zAm: 90949810-2-43 



Egyszerusitett bves beszaimol6 mkrlege "A" vailtozat 

A mkrleg fordul6napja: 2009. december 3 1. 



Egyszeriisitett bves beszamol6 "A" eredmbnykimutatasa 
(osszkiiltsbg eljarassal) 

BeszamolBsi id6szak: 2009. januar 01. - 2009. december 3 1. 



FUGGETLEN KONWIZSGALOI JELENTES 
a 

Csepp TV DBI-Pesti Televizid Stddib Kft (C6gjegyzekszim:Ol-O9562830) 

1211. Budapest, Szent lmre t6r 10. 

2009. december 31-i 

forduldnapra khzitett egyszerfisitelt eves beszAmol6i8r61 

Csepp TV DeI-Pesti Televizi6 StBdi6 Kft (C6gjegyzPsz~.OI-O9S62830) 

mellekelt 2009. evi egyszerfisitett eves beszamol6jAnak kijnywizsgilatat, arnely a 2009. december 314 fordul6napra kbszltett 
egyszerfisitetl Bves beszamold rnbrleg6bdI. melyben: 

eszk6z6k,forrasokegyezB vegosszege: 38.054 ezer Ft 
merleg szerinti eredrneny: 1.162 ezer Ft 

C az ezen iddpontra vegzodo evre vonatkozo eredmeny Urnutatasbol, valamint a szamviteli politlka meghataroz6 elemeit C 
az egyeb rnagyarAz6 megjegyzeseket tartalmaz6 kiegbzftd mell6kletbBl all. 

Az egyszerfisitett eves beszamolonak a szamviteli t6rvenyben foglattak 6s a Magyarorszagon eNogadott Altalanos szamviteli 
elvek szerint ttirtBn6 elkeszitke 6s val6s bemutatisa az OgyvezetC feleIdss6ge. Ez a fe le lk6g magiban foglalja az aUr 
csalasb61, akir hibab61 eredb, Iknyeges hibas a l l i ok tb l  mentes egyserkitett eves beszimol6 elk&k&e 6s valds 
bemutatasa szernpontjAb61 relevans belsB ellenBrzes kialakitasat, bevezetCet 6s fenntartAsAt, a megfelel6 szamviteli polltika 
Idv8lasztas&t C alkalrnaz~sat, valamint az adott ko~lmenyek k6z6tt kszerC1 szamviteli becslesek elk6szitC6t. 

A konywizsga16 feleldssbge az egyszefisftett eves be&mol6 velemenyezese az elvegzetl k6nywizsgalaf alapjan. 

A k6nywizsg8latot a rnagyar Nemzeti Konywizsgalati Standardok C a konywizsgalatra vonatkoz6 - Magyarmdgon henyes 
- tBrv6nyek C egykb jogszabalyok alapjin hajtottam v6gre. A fentiek rnegkovetelik, hogy megfeleljljnk bihonyos etikai 
k6vetelrndnyeknek. valamint hogy a kBnywizsgilatot irgy tetvezziik meg C vegeuiik el, hogy kelld bizonyossAgot szer&nk 
arrbl, hogy az egyszeflsltett eves beszarnolb nern tartalmaz lenyeges hibas Allit6sokat. 

A konywizsgalat rnagaban foglalja olyan elj8rAsok vegreha#As&, arnelyek celjj k6nyvvizsgilati bizonyftekot szerezni az 
egyszeisitelt eves beszimoldban szereplo osszegekr6l C kiindt6telekrdl. A kivalasztott eljar5sok, beleertve az egyszerdsitett 
eves beszarnol6 akar csalasbdl, akar tevedesbdl eredd, I6nyeges hibis allitasai kockazatanak felm6r&eit, a konywizsgalo 
rnegitelesetijl fliggnek. A kockazatok ilyen felmeresekor a ktinywizsg816 az egyszefiitett eves beszAmolo iigyvezetk altali 
e l k h i t b e  C valb bernutatasa szernpontjabol relevins bels6 ellen6rzkt az& merlegeli, hogy olyan kbnywizsgalati 
eljdrasokat tewezzen meg, arnelyek adott k6rtilmenyek k&iilt rnegfeleldek, de nem azert, hogy a v6llalkoAs bels6 
ellen5rzCenek hatekonysagara vonatkozoan v6lemenyt mondjon. 

A kOnywizsgAlat rnagdba foglalja tovabba az alkalmazott szarnvifeli alapelvek rnegfelelds6genek 6s az ligyvezetk sz6mviteli 
becslkei &szefis6genek, valamint az egyszefisifett eves beszArnol6 atfog6 bemutatAs&nak BrtbkelCBt is. MeggyBzad&em, 
hogy a rnegszerzett konyvvizsghlati bizonyitek elegendB 6s megfelelb alapot nyujt a konywizsgi5ldi dradek 
(v6lernCny) megadisihoz. 

A konyvvizsgAlat sokn a Csepp TV DBI-Pesti Televizi6 Stiidi6 Kft (C6gjegyz6Mm:Ol-O9362830) (1211. Budapest, 
Szent lmre tbr 10.) egyszerijsitett eves beszarnol6jat, annak r k e i t  C teteleit, azok konyvelffii C biionylati alht.t8masztAsf az 
Brvbnyes nemzeti konyvvizsgilati standardokban foglaltak szerint feliilvizsgAltam 6s ennek alapjan elegend6 C megfelel6 
biionyossagot szereztem arrol, hogy az egyszeriisitett Bves beszamol6t a a m v i t e l i  towknyben foglaltak 6s a 
Magyarordgon elfogadott altalanos e rnv i te l i  elvek szerint khzitettek el. 

V6lemBnvern szerint az eavszeriisitett eves beszirnolb a Csepp TV DBI-Pedi Televizid Sthdi6 Kft 11211. 
(C15~1iea~dkszBm:Ol-O9-362830) Budapest. Szent lmre t6r 10.) 2009. december S l i n  fennil16 vaavoni. aBnzUavi 6s 
jovedelmi helvzeterBl rneclbizhato es val6s k e ~ e t  ad. 

Budapest, 2010. mhrcius 23. 

4; Z' &. 
Dr. Takics lmre 

kamarai tag konywizsgAl6 
Kamarai tagshgi szim: 002496 



Kiegeszito informaciok a Fuggetlen Konyvvizsga1oi 
Jelenteshez 

A tirsasig ugyvezetCsCnek felkCrCse alapjin- tekintettel az CrvCnyes ketoldalu 
szerzodCsben foglaltakra is - elvkgeztem a 2009. Cvi egyszeriisitett Cves beszamol6 
jogszabilyok iltal eloirt felulvizsgilatit. A villalkozas vagyoni, pknzugyi helyzetkrol, 
a mukodCs eredmCnyCro1 szerzett tapasztalataim az alabbi pontokban osszegezhetok: 

1 .) A sziinviteli rendszer szabilyszeriisCgCnek CrtCkelCse 

A tarsasag a kettos konyvvitel rendszereben vezette a konyveit es a szamviteli 
torveny 7. §-ban meghatarozott mutato ertekek alapjan az egyszerijsitett eves 
beszamolot keszitette el. Az ijzemi (iizleti) tevekenyseg eredmenyet osszkoltseg 
eljarassal allapitotta meg. A Kft a beszamolo elkeszitesekor 6s a konyvvezetese 
soran a szamviteli torvenyben eloirt szamviteli alapelveket betartotta, kijlonos 
tekintettel a valodisag, teljesseg, ovatossag es az idobeli elhatarolas elveire. 
Az ellenorzCseim tapasztalatai alapjan megillapithat6, hogy a szamviteli rendszer iltal 
eloillitott adatok Cs egyenlegek pontosak 6s teljesek voltak. A konyvek Cv vCgi 
zikisihoz osszeillitott leltir alitimasztotta a mCrlegben fordul6napon meglCvo 
eszkozoket 6s forrisokat. Figyelembe vettCk idobeli elhatikolissal azokat a gazdasagi 
esemenyeket, melyeket a beszimol6 idoszakinak bevktelei Cs koltsCgei kozott kellett 
elszamolni. 

A tarsasag rendelkezik aktualizalt szamviteli politikaval es szamlarenddel, penztar- 
es penzkezelesi, leltarozasi szabalyzattal. 

2. A t5rsasag gazdalkodasanak 8s eredmenyeinek ertekelese 

a) A vagvon osszetetele: 

A befektetett eszkijzijk allomanya jelentosen csokkent (-20,89 %), a 
forgdeszkozoke szamottevden nott (+30,87 %) az elozo evhez kepest, nielyek 
egyijttesen a merleg foosszeg novekedeset okozzak (+14,85 %). 



Az eszkozallomany osszeteteleben csokkent a befektetett eszkozok aranya. 

A targyi eszkozok konyvviteli elszamolasai rendezettek, attekinthetok, az elsziimolt 

drtekcsokken6s (3.659 eFt) inind a szamviteli torvdny, mind pedig a tarsasagi- i s  

osztal6kadbr61 szolo torvCny szerint kovetheto. 

A forg6eszkozok allomiinyanak belso osszetetele likviditisi szempontbol viszonylag 
kedvezo, a mobil penzeszltozolt rkszaranya lenyegesen magasabb (95,86 %), mint a 
nehezebben mobilizalhat6 1tovetelCsekC (4,14 %). 

A kovetelesek merlegtetelnel vevokoveteles 549 eFt, egyeb koveteles 602 eFt. 
~sszegezve: a merlegben 1 . I  51 eFt a kovetelesek allomanya. 

A penzeszkozok erteke (26.61 9 eFt) az idBszaki penztarjelentes zaro 
penzkeszlete, illetve a banki kivonatokon feltuntetett zaro egyenlegek alapjan 
kerult a merleg be. 

Aktiv idobeli elhatarolast a tarsasag a targyevben 1.029 eFt ertekben ervenyesitett. 

A hiloldali osszefoglalo tablazat tartalmazza a tksasiig vagyonanak forrasok szerinti 

Elso rankzksre szembetiino, liogy a sajat vagyon az elozo evhez kepest 8,88 %-kal 

novekedett, a forrasokon beliili aranya nemileg csokkent 39,47 %-1-61 37,42 %-ra, azaz a 

miikodks biztositasahoz kiss6 iiovekvo mdrtdkben kellett kiilso forrast igdnybe venni. 

A kaelezettsegek 2008-hoz ltepest szainottevo novekedest (+38,16 %) mutatnak, az 
osszes kotelezettseg rovid lejaratu. 

A rovid lejaratu kotelezettsegelt allominyiit egyebkent a tksasag forgoeszkozei 
csaknem 2,5 szeres mertkkben fedezik. 



b) A vanvon forras szerinti osszetetele: 

A fenti tablazatbol Iathato, hogy a Kft a targyevet pozitiv eredmennyel zarta 
11.162 eFt), a felhalmozott eredmenytartalek erteke a t6rgyev.i merleg szerinti 
eredmennyel egyiitt: 5.241 eFt. 

A rovid lejaratu kotelezettsegek tartalmazzak: a szallitoi tartozasokat (3.71 1 eFt), 
adotartozas (1.238 eFt) es egyeb rovid lejaratu kotelezettseg ( munkavallalokkal 
szerr~ber~i) 6.362 eFt volt. osszegezve: a merlegben 11.31 1 eFt a kotelezettsegek 
allomanya. 
A nyitott szallit6i kotelezetts6gelt 6rtelte a zar6 fokonyvi kivonattal ks a rkszletes 
foly6szamla adataival megegyezoen lteriilt a mkrlegbe. 
A koltskgvet6si kotelezettsegek foltonyvi Itonyvelkse pontos, httekintheto. 
Passziv idobeli elhatarolast a Kft - a Szhmviteli tiirveny eloirasainak megfeleloen 
- 12.502 eFt CrtCkben 6rvCnyesitett. 

A jovedelmezosdg szemldletesebb ittekintise drdekdben a tuloldali tablazatban a bevetel- Cs a 
koltsdgszerkezet keriil elemzesre, lepcsozetesen osszegezve az eredrndnykateg6ri&at. 



C) A iovedelmezosen es az eredmen~kateqoriak ertekelese: 

A tarsasag alaptevkkenyskge nyereskges (959 eFt ). 
Az eredmenykategoriik egyiittes hatasakent az ad6zas elotti eredmeny 

jelentosen pozitiv (1.487 eFt). 

20. l~ervezett osztalek 

A tQsasag irbevktele 25,66 %-ltal csokkent, egykb bevktele pedig 1,97 %-kal nott., mig a 
kolts~gv~ltozhs %-a az elozo evhez kkpest - az egykb rhforditasokat is beleertve - 
osszessCgCben 4,39 %-os csokkenkst mutat. A szamok egybevetkse ksszerii, takarekos 
gazdalkodasra utal. 

A tarsasagi adoalap korrekcios teteleit a Kft az ervenyes jogszabalyi elbirasok szerint 
szamolta el. 

0 1 

A Kft az osszesen realizalt 162.672 eFt bevetellel szemben 161.185 eFt 
koltseget es raforditast szamolt el, igy adozas elotti eredmenye 1.487 eFt. 

0 1  I 0.00% 
21. IMERLEG SZERlNTl EREDM.(19-20) 

Ellenorzdseim sorhn ineggyozodtenl arrbl, hogy a kulonbozo koltskgek 6s rhforditasok a 

szamviteli torvkny eloirasai szerint kerultek elszimol~sra. 

1 9471 

3.) A vagvoni, penziigyi, jovedelmi helyzet alakulasat jellemz6 f6bb mutatok 

a) A vanvoni helvzet iellemzo mutatoi 

11621 1 59,68% 

T6keerBsseg = Sajat toke/ merlegfoosszeg x 100 
-31- 



A tirsasag tokeerossege kisse csokkent, igy a targyev soran az osszes eszkozeit 37,42 
%-ban tudta sajat forrasb61 finanszirozni. 

2008. 2009. 

Merleg szerinti eredmeny aranya (%) = 

MCrleg szer.er. / Sajat toke x 100 14,89 % 8,16 % 

A mutato ertkke az elmult evhez kepest romlott. 

Befektetett eszkozo k fedezete = 

Sajht toke / Befektetett eszk. 1,12 1,54 

A mutato erteke jelentos novekedest mutat. 

b.) A pdnziigyi, likvidithsi helyzetet jelleinzo inutatbk. 

2008. 2009. 

Likviditasi rata = Forg6eszk. / Rovidlej. Kot 2,59 2,46 

A teljes likviditasi mutato erteke 1,3-nal tekintheto biztonsagosnak. A 
Grsasagnal a forgoeszkozok megbizhato mertekben fedezik a rovid lejaratu 
kotelezettsegeket. 

Likviditasi gyorsrata = 

(Forg6eszkozok - Keszletek) / Rovidlejaratu kot. 2,59 2,46 

A fenti mutato elfogadhato erteke minimalisan 1,0, tehat a rovidtavu likviditasi helyzet 
is teljesen kiegyensulyozottnak minositheto. 

c.) A jovedelmezoseg alakulasara vonatkozo mutatok 

~rbevetelaran~os iizemi eredmeny = 

(Uzemi er .I ~ r t .  netto arbev.) x 100 
A mutato 2008-hoz kepest csokkent. 



Egyeb vagyoni likviditasi, pknzugyi mutatokat es tobbfokozatu likviditasi merleget a 
kiegeszito informaciok mellekleteben csatolok. 

A leirtak alapian a Csepp TV D6I-Pesti Televizio Stlidio Kft (1211. Budapest, 
Szent lmre ter 10.) 2009. evi e~yszeriisitett eves beszamoloja 38.054 eFt 
merleg f68sszeanel6s 1.1 62 eFt rnkrleq szerinti eredmknnvel hitelesithet6. 

Az elkesziilt rnerleg, eredrnenry kimutatas 6s kiegeszit6 rnelleklet elfogadhato 
hibahatirok k6zott rnegbizhato 6s val6s kepet ad a tarsasag vagyoni, penziigyi, 
jtivedelmi helyzeter6l. 

Az elkeszult kiegeszito melleklet jol attekinthetd modon, reszletesen magyarazza az 
egyszeriisitett eves beszarnsl6 tenyadatait. 

Budapest, 201 0-03-23. 

&ZdL--- 
Dr Tak6cs lmre 

karnarai tag konyvvizsgalo 





Teljesseg i nyilatkozat 

A Csepp TV DeI-Pesti Televizio Studio Kft  (121 1. Budapest, Szent lmre ter 10.) 2009. 
december 31-i penzugyi kimutatasainak (a merleg, az erednieny kimutatas es a kiegeszito 
melleklet egyutt: penzugyi kimutatasok) auditalasaval kapcsolatban , annak erdekeben, 
hogy a penzugyi kimutatasok 2000. evi C. torvennyel ("Szamviteli Torveny") valo 
megfeleleserol velemenyt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudasunk ,es 
meggyozodesUn k szerint kepviseltu k az audit soran az alabbiakban foglaltakat: 

1. Felelosek vagyur~k az eves penzugyi beszamolonak a 2000. evi C. Szamviteli 
Torvenynek megfeleloen nyilvantartott adatokbol torteno osszeallitasaert, a 
konyvelesert, az eves penzugyi beszamolonak a 2000. evi C. Szamviteli Torvennyel 
es a tenyekkel valo megfeleleseert, valamint azert, hogy az egyszerusitett eves 
beszamolo megbizhato kepet ad a ceg netto eszkozeirol, valamint penzugyi 
helyzeterol hu es valos kepet mutat. 

2. Minden penzugyi nyilvantartast es ehhez kapcsolodo adatot a konyvvizsgalat 
rendelkezesere bocsatottunk es minden olya~i tranzakciorol informaciot adtur~k, 
amelyeknek a penzugy i jelentesekre hatasa lehet. 

3. a) Nem tortent szandekos mulasztas az ijgyvezetes, illetve azon alkalmazott, 
megbizott konyvelo reszerol, akik meghatarozo szerepet toltenek be az 
ugyviteli-szamviteli folyamatok rendszereben. 

b) Nem tortent szandekos mulasztas mas dolgozok reszerol sem, akik 
lenyegesen befolyasolhatnak a penzugyi adatokat. 

c) A kozponti koltsegvetessel szemben fennallo kotelezettsegek egyeztetese 
soran ezen szervek reszerol nem tortent a bevallasok es befizetesek 
hianyossagaira, nem egyezosegere vonatkozo, az eves penzugyi 
beszamolora lenyeges hatast gyakorlo visszajelzes. 

4. Nincs olyan tervunk vagy szandekunk, amelyet ne hoztunk volna a konyvvizsgalo 
tudomasara, es amely Ienyegesen befolyasolna eszkozeink es forrasaink 
besorolasat vagy konyv szerinti erteket. 



5. Az alabbi ugyletekkel kapcsolatban rninden inforrnaciot rendelkezesre bocsatottunk: 

a) A tulajdonos Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkorrnanyzathval szernben 
fennallo tartozasok 8s kovetelesek, 

b) Partnerekkel kotott kulonbozo szerzodesek,rnegallapod~ok, 

c) Szarnviteli beszarnolot alatarnaszt6 kuli3nbozti leltarak, analitikus 
nyilvantartasok. 

6. a) Nern fordult el6 torvenyek, illetve rendelkezesek rnegszegese, illetve 
esetleges rnegszegese, rnelyek hatasanak a penzugyi kirnutatasokban 
szerepelniuk kellene. 

b) Nincs tudornasunk egyeb barminernu lenyeges tartozasrol vagy kovetelesrol, 
arnely jelentosen befolyasolna a cegunk penziigyi helyzetet. 

7. Nincsenek a Tarsasaggal szernben olyan nern ervenyesitett igenyek, arnelyek a jogi 
kepviselonk velernenye szerint ervenyesithetok lennenek. 

8. A szarnviteli nyilvantartas, ami a penzugyi inforrnacio alapja, pontosan 6s 
rnegbizhatban, rnegfelelo reszletesseggel tukrozi a Kft ugyleteit. 

9. A Tarsasag rnegfelelo jogcirnrnel rendelkezik valarnennyi tulajdonaban 6s 
hasznalataban l6vo eszkoz felett. 

10. Szerzodeseink rnindazon szempontjainak eleget tettunk, rnelyek nern teljesltes 
eseten lenyegesen befolyasolnak a penzugyi kirnutatasokat. 

11. A rnerleg fordulonapja utani iddszakban nern tortent olyan eserneny, rnely a 
penzugyi kirnutatasok tekinteteben kiigazitast igenyelne. 

Kijelentjiik tovabba, hogy adatokat, informaci6kat nem titkoltunk el 6s nem manipulhltunk. 

Budapest, 2010-03-23. 

~ i d a  lstdan 
ugyvezeto igazgato 

CSEPP TV Kft. 
1214 Bp., Simon BolivAr stny. 4-8. 

AdbszBm: 1094981 0-2-43 
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Csepp TV Kft. - VHF 9-es csatorna 

CSEPP IT7 H - 1751 BUDAPEST, PF. 28. TEL./FAX: (36-1) 420-69-50 
E-MAIL: CSEPPTV@,CSEPPTV.HU; WWW.CSEPPTV.HU 

H - 1214 BUDAPEST, SIMON BOLIVAR SETANY 4-8. 

V. A Csepp TV Kft. 2010. h i  iizleti terve 

Az idei uzleti tervben megfogalmazott celkitiizesek egybecsengenek az elozo esztendok 
terveivel. Alapveto feladatunk a helyi televizi6s musorpolitika folytatasa, a Csepel tijsag 
kiad6i feladatainak maradkktalan teljesitese, a Csepp TV Kft. hatkkony 6s eredmknyes 
gazdalkodasanak folytatasa a meglevo gazdasagi nehkzskgek ellenere is. 

A Csepp TV miisorpolitikiiinak kiemelt feladatai a 2010. esztendo sorin: 

- A 2010. kvi orszaggyiilksi valasztasok hiteles es pontos megjelenitkse 

- A 2010. 6vi onkormanyzati valasztasok hiteles es pontos megjelenitkse 

- Kozrend, kozbiztonsag, keriiletiink tisztasaganak, arcu.latanak fejleszt6skvel 
kapcsolatos musorok kkszitkse, inozgalmak n6pszerusitCse ( ~ r j k a t ,  Hkzunk taja, 
st~idi6beszklgetksek, figyelemfelhiv6 spotok keszitese) 

- A szoci&lpolitikai 6s egeszskgiigyi programok kereteben 
a.) eg6szs6gnevel0, felvilagosit6 musorok kkszitkse, prevenci6 
b.) betegsdgek felismerkse 
c.) sziirks fontosskga 

- Civil szervezetek, helyi kezdem6nyez6sek n6pszeriisit&se, a lokalpatriotizmus 
tamogatisa. 

20 10 - ben - immar hagyomanyosnak mondhat6an - otod.ik alkalommal rendezziik meg a 
Helytortkneti 6s helyismereti vetelkedot. (Alpiq - Csepel) Az idei evben az elozoeket 
meghalad6 szamban jelentkeztek a versenyre a csepeli altalanos iskol& csapatai. A 
februkban megrendezett elodonto utin - ah01 is a csapatok alapos felkksziiltsegrol i s  
ismeretrol adtak sziinot - a Herman, a Katona 6s a Kkk ~ltalanos Iskola csapatai kerultek 
a marcius 26 - an lebonyolitando dontobe. 
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ugy vklem, ez a hagyomhnyteremto verseny, ez a vetklkedo az egkszskges 
lokalpatriotizmust segitheti el6 a jiteltban rksztvevo versenyzok 6s nkzok szhmhra 
egyarhnt . 
Honlapunk litogatottshga folyamatos nepszeriiseggel "bir", nagyon sokan nkzik vissza, 
toltik le a musorainkat, musoraink rkszleteit. Ennek megfeleloen a technikai htalakithsok, 
finomithsok elengedhetetlenek. 

Csepel cimu hetenkent megieleno kozCleti lap megielentetCsCve1 kapcsolatos 
feladatok: 

- A 2010. kvi orszaggyiilksi valasztasok hiteles es pontos megjelenitkse 

- A 2010. kvi onkormanyzati valasztasok hiteles es pontos megjelenitkse 

- A lap terjesztesknek iitemezett ellenorz~se, a kozbeszerz6si palyhzatban 6s a 
szerzodksben foglaltak maradkktalan vegrehajtisa. 

- A Kkpviselo - testiilet dontksenelt megfeleloen a Csepel iijsag kozbeszerz6si 
feladatainak elokkszitkse, lebonyolitasa 

Gazdalkodas 

A Csepp TV Kft. az idei esztendoben is ket fo beveteli forrhssal szhmolhat. Az egyik az 
onkormanyzati tiimogaths, amelynek osszege valtozatlanul 124.000 EFt. A misik bevkteli 
forras a hirdetesi, reltlam 6s egykb bevetel. A 2009. evi iizleti tervben ezt a bevkteli forrhst 
38.500 eFt - ban tervezziik, figyelembe veve a tovabbra is tart6 vilsig folyamatot. A 
hirdetksi, reklam 6s egykb bevktel 2008. evben mkg 47,078 EFt volt a realizilt irbevktel, 
de a vhlshg jelentosen - negativ iranyban - erintette a reklhm 6s hirdetksi piacot is. 
(Hirdetksi iij sigok sora szunt meg . . . ) 
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Realisan tervezve, a piac megnyilvanul8sait megtapasztalva elmondhatom, hogy a 
tendencia az kv folyaman alapvetoen nem valtozik. Termkszetesen kiilonbozo marketing 
eszkozokkel megpr6baljuk a bevkteli oldal ezen forrasait novelni, hatekonysagukat 
fokozni. 

Ahogyan az elmult kvben is, ugy 2010. kv soran a koltskgi oldalon kialakult gazdasagi 
helyzethez va16 tokkletes alkalmazkodas kell, hogy jellemezze gazdalkodasunkat. A 
szigorii 6s koriiltekinto takarkkossag. Termkszetesen ezen esztendo a kiemelt feladatokban 
megfogalmazottak alapjan a koltskgi oldalon is nagyobb ,,terhet7' r6 majd 
gazdalkod~sunkra. Minden korulmknyek ltozott teljesitjiik az Orszaggyiilksi valasztasok 6s 
az onkormanyzati valasztasok soran jelentkezo feladatainkat. (oldalszamok novelkse, 
emelt musorpercek) 
Az ,,igknybe vett szolg~ltatasok" 6s a ,,szemklyi jellegu koltskgek" tavalyi szinten 
tartasaval tervezzuk ezt. Szamos jatekfilmet 6s termkszetfilm sorozatot a 2009. kv vkgkn 
mar jelentos kedvezmknnyel megvasaroltunk. A kialakult eredmknyek, e helyzet okan a 
tavalyi uzleti tervben leirtakat csak megismktelni tudom: a gazdasag allapota 6s az ezzel 
szorosan osszefiiggo tknyezok nagy hatassal lesznek a ceg allapotara, gazdalkodhsara. 
Az iizleti tervben megfogalmazott tervsziimok, ezek teljesitkse csak nagyfoku 
osszefog~ssal, mindenre kiterjedo figyeleminel krhetok el. 

Az elmult kv nehkzskgeit, feladatait magunk mogott hagyva bizton megallapithatb, hogy a 
2010. esztendo komoly eropr6bat jelent inajd a Csepp TV Kft. szamara akar tartalmi, akar 
gazdasagi feladatokat illetoen. Komoly ltihivas az iigyvezeto igazgat6t 6s valamennyi 
munkatarsat tekintve. 
Az idei ev terveit maradkktalanul csak hiteles szolg~ltatassal, korrekt 6s pontos helyi 
tajkkoztatassal, takarkkos gazdalkodassal erhetjiik el. 
Idkn januart61 mar a DIG1 TV kabelhalozathn is foghat6 a Csepp TV adasa, igy a 
lefedettskgiink szinte teljeskorii. 
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A Csepel ujsiig megjelentetkskvel kapcsolatos kozbeszerzksi megillapodiis 2010. 
december 3 1 - i n  lejir. Az ujsiig terjesztksknek szigoni ellenorzkse, a lehetosig szerinti 
hiiinytalan terjesztes a kiemelt feladatok miatt is nagyobb hangsiillyal bir az idin. 
Munkatirsaimmal mindent megteszek, - a tobbi feladattal egyetemben - hogy mindez jb 
szinvonalon teljesiilhessen. 

Budapest, 20 10. miircius 1. 

CSEPP TV Kft. 
1214 Bp., Sirnon Bolivar Stny. 4-8. 

Adeiszhm: 1094981 0-243 
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