
KIEGBSzíIó uBlrpxrnr

Dorogi.lrou'' 
^r,

2019 . évi Beszámolójához

I. Általános rész

A vál|a|kozás bemutatása

l. A cég elnevezése: Dorogi Futball Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A cég rövicltett elnevezése: 'Dortrgi Futball Kt't
3. A cég székhelye: , 2510 Dorog, Köztársaság út 3.

4. A cég telephelye:

5, A cég fióktelepe:,

A cég internetes hclnlapjának címc: www.dorogifc.hu
6. A cég alapításának éve; 2016
1. A cég főtevékenysége: Egyéb sporttevékenység

A cég tényleges gazdasági 
Egyéb sporttevékenység

devékenysége:
8. A,cógjegyzetttőkéje: 3000000Ft

9' A fársaság taglai; 
Cég név: Dorogi Futball CIub
Székhelyl 2510 Dorog, Köztársaság út 3.

Cégicgyzék száma:' l1-02-000l l90

Név: Mayer László
Cím: 2500 Esztergom, Kettőspince sor 10.

l0. A rársasíg tagjainak tórzsbetétei: Pénzneme: HUF Szavazati arány:
Dorogi Futball Club 1 500 000 Ft |. 50Vo

, Mayer Lásziő 1 500 000 Ft 50vo

. t!

ll. A számviteli oolitika főbb vonásai

A beszámotási kötelezettséeeel kapcsolatos döntések
si'előírásokalapjánalakítottukkiazadottságainknak,

kórülményeinknék leginkább megf'elető, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli

politikánkat,
A számviteli politikánk a beszámolírsi kótelezettsége, a valós vagyclni, pénztigyi és jövedclmi heiyzetrőI készülő

beszámolót helyezi előtórbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és

azcztbiztosító alapclvcket, szabályokat, l<övetclmónyckct fogalmazza meg.

l. A bcszímolási lbrma:

A TáLsaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

Eves beszámoló, amelynek tagolása me_eí'elel a szánrviteli törvényben foglaltaknak.
. A mérleg "A" változatban készüIt, a nagybetűvel ós római számmal jelölt tételeit taítalmazza,
. Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, lcrlmájlr : "A " változat.
. Ánérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték'túllépés miatt lehetséges.
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2. A beszámoló készítésével kapcsolatos iclőpontok:
, Az üzleti év megegyezik a naptát,i évvel.
, A mérleg íbrdulónapjal 2019, december 3l.
. A mérlegkészítés napja: 2020.január 31.

3. A beszámoló készítése, aiáírása:
. A beszámoló nyelve: Magyar
Aláíró, Ügyr uzctő igazgató

4. A kön),vvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcso]atos információk:
A Társaság a kezelésében, a haszr-ráiatában, a tulajdonában Iévő eszkózökről és azok forrásairól, továbbá a
gaz,dasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban
bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt reldszerben, áttekinthetően kerüljön
bemutatásra,
A számviteli tórvényben előírtakon túrlmenő, további információk megadására nincs sziikség.
A szán-rviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízhat(l ós valris ósszképnek a mérlegben, az
eledménykimutatásban történő bemr.rtatásírhoz.

5, A beszámoló kőzzététele:
A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektroniktrs úton teljesíti tt kornrányzati portál í-elé.

6, A számviteli alapelvek érvényesítése:

h vá|lalkozás íblytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a fo|ytonosság elve;
aa ósszemérés elvq,; az óvatosság clve: a brr"rttó e]számolíis elve: az egyedi értékelés elve; az itlőbeli elhatárcllás

elve; a talta]om elsőrilegessége a fornríval szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon ósszevetésének
clVc.

n hiz+ncítácn , 

*

A beszámol<iban minden tétel összehasonlítható az, előz,ő üzleti év megfeJelő adatával.

8. A számvitcli rcndórt íblelős szcmóiy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Dobos Saroltö 
,,,

nyilvántartási száma: l 111'16

9. Kön_yvvizsgálati kötelezettség
A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló fúggetlen könyvvizsgálói jelentést adott ki,
A könyvvizsgálat éves díja: 300 eFt
Kiinyvviz.sgálti neve Lácia Zoltán
Kamal,airegiszlrációsszáma: OOl249,,
Künl vvizsgúló társaság ncvc. Flrir ArriliI Kll
Kün;vvizsgálótár,saságcínrc: 2l5l Fól,SzentIstvántr, l5,
Könyvvizsgáló társaság kamarai ,000610 ] '

A beszámoló auditálását kívül a könyvvizsgáló a tárgy,évben más szolgáItatást nem nyújtott a Társaságnak,

lII. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eliárások

a) A beker,ülési érték:
. az eszkijzök vételekor a tényleges beszelzési ár, valamint a f-elhasználásig közvetlenül í'elmerülő kiadások;
. r-rem pénzbeli betétként való átvételekor a ]étosítő okiratban, vagy anrrak módclsításában megjelölt érték;
, saját előállításkor a kózvetlen költsógek; '
. térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

i;

ajánctékba kapott, hagyatékként átvelt, többletként lelle]t eszközök esetében a piaci érték;

t-'
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speciáli§ elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes válttlzatai.
b) Az órtékcsökkenés leíríls nródszcrci:
, a tervezett écs leírás elszámolásánal< alap1l az immateliális javak és a tár,gyi eszközök aktiválási értéke;

aktiválás napjától egyedileg, havonIa. a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
, a Tár,saság a kisénékű (l00.000 Ft) egyedi be§zerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét

használatbavételkor egy összcgbcn számolja el,
c) Az értékvesztés e]számolása és visszaírása:
, akkor számolunk e|, ha az eszközök könyv szelinti éLtéke tartósan (két métleg-fordulónapon fennállóan) és

jc|entőscn (kószletoknól 25 %-ot meghalacló eltórés, kövctcléseknóI pedig az árbevéíel 2 oh-a) magasabb, mint a
vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált,
megrongálódott;

kedvező lbrclulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték
ósszegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
a vásárcllt valutát és devizát a ténylegesen fizetett folintösszegben kell állományba venni;

, a valuta és devizakészletek csökkenésekol az, átlagárfolyamon kell elszámolni;

a ktilfölcti pénzéftékre szdó Éóvetelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján
. tórténik;

a mér,legl'orcluló napján meglévő valuta és clevizakészle[ek, kövel,elések, befektetett pénzeszközók, értékpapírok
és kötelezettségek értékelése az MNB áttal, a mér|egforduló napjára meghirdetett árfolyamon történik;

e) Készletek bemutatása:
, a Társaság évközben mennyiségi, ér,tékbeni nyilvántartást nem vezet.

e) Az előző évhez képest atáígy időszakban az"ér,tékelési eljárások nem változtak.

2. Piaci értékelés

A beíektetett eszközök teriiletén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3, valós értékelésen törtérrő értékelés

A T/rrsaság nem alkalmazza a valós órtókelésentörténő értékelést a pénziigyi instrumentumoka.

Iv. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

l, Az inrnrlrteriírlis javak és lr rlirg_vi cszküu ük értékének lrllrkulírs
Immateriíilis javak és tárgyi eszkózok bltlttó ér,tékének, halmoztrtt értékcsókkenésér-rek, valamirr-ncttó értékének
mérlegsolonkénti alakulását a mellékletben közleadott ti"irkór szemlélteti, a befektetett pénzügyi eszközök
alakulásával együltt. *:
A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és

betuházásoka adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek,
Az óv vógón be nem fejezetett beruházások értéke 0 eFt

Az inrmateriális-javak éi a tárgyi eszközóí ei3zamott terv_szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli
ptllitiká]lan riigzítctt clvek és mértúkrk rzclinl t(!rlént

Nem következett be olyan kör,ulnrény, amely a tervezett értékcsökkenések elszánrolási módjában váItozásí
crcdntr"Ínyczctt volna.

A túrgy úvben e]számolt tcrv szerinti órtúkcsökkenési lcírás 5 394 cFt
A tárgy évben elszánrolt terven felúli értékcsökkenési leírás 0 eFt

2. Sajár részvények. saját üzletrészek bemrrtatása:

A Társaság nem rendelkezik saját r,észvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel.

.], Az időlreli clhatáro]ísok bcmtrtatásl
Az aktív és passzív itlőbeli elhatáro]ásol< jellegét és értékét a beszámoló melléklete szemlélteti. ?
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4, Köv9telésekbemutaá§a
A követelésekből az anvavállalattal szemben felmerült rész: 9 eEt
A követelésekből a leánvvállalanal szemben felmerült rész: 0 eFt

A követeléscke elszámolt Tárgy évben: Halmozott egyenleg:

értékvesztés:
- vevői követelésekre elszámolt értékvesztés: 0 eFt
- vevői követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása: 0 eFt

5. A saját !őke alakulásának bemut4tása
A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló melléklete íulalmazza.

A tulajdonosok ajegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A tLrlajdonosok a veszteségek pótlására 50 000 eFt-os pótbefizetést hajtottak végre.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg,

i]lctve a cógnél dolgozó munkatársak kiválasztása is c rendezőclv alapján történt meg.

A Tá,saság a következő gazdasági é,vet rryereséggel tewezi zámi.

A társaság nem rendelkezik kibocsátott részvényekkel.

A társ as á g n e m ren del kb zik átv áltoztath ató kö tvén ye kke l.

A lekötött taltalék elemzését, jogcímeit a mellékletek tutd.mazzák.

hz, adózott eredmény felhasználására vonatkozrl javaslat:

h tárgy évi adózott eredmény erednrénytartalékba történő átvezetése után a szabdij eredménytartalékból
Jóváhagyott osztalék nem került megállapításra.

6. A béItartalékok bemutatása
AbeszámoIásiidőszakbannemképezti'ink.nemhasználtunkÍ.elcéltartalékot.

i

1. Iníbrmációk a kötgle39ttségekről : '; '*

A hosszú lejáratú kötelezettségekből egy éven belúl esédékes: 0 eFt

A hátrasorolt kötelezettségekből anyavállalattal szemben merült 0 eFt
A hátrasorolt kötelezettségekbói lányválla]attal szemben merült 0 eFt 

i
A hosszú lejáratú kötelezettségekből anyavállalattal szemben 0 eFt
A hosszú lejáratú ktiielczettsélekbő! leányvállalattal szemben Ó;i; \ry"

A r,öviil lejáratri köt§lezettségekből anyavállalatl-al szemben ' 0 eFt^.

A rövid lejáratri kOtetezettségekből leányvállalattal izemben O erFj

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal

terhelt lenne. . .. 
^..., i'a l 

* 
.

8, Bevételqk bemutátása: l
Az értékesítés nettó árbevételének rnegoszlása fóbb tevékenység§k szerinti bontásban;;

Kereskedelmi bevételek - központi bevételck l 41 6lzéFt
Szponzori díjak és hirdetések , u' 166 380 eFt '
Jegy értékesítések 563 eFt

Az export értékesítés árbevételének megoszlásq teimék és szÖ'lgáltatásexpoít, valámint Közösségi és KOzOsségerr

kívúIi országok szerinti bontásban:

Közösség területéről származó export árbevétel: 0 eFt , .

Közösség hatályán kívüli export árbevétel: 0 eFt

t1
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Kapott tánrogatások összege, annak í-elhasználása jogcímenként:

Önkormányzattól kapott tánrogatás nrűködési költségek

Az export támogatáshoz kapcsolódó közvetlen költségek:

9, lgénybe vett szolgáltatások bemutatása:

Az igénybe vett szolgáltatások jelentős tótelei jogcímenként:

Mérkőzésnapi költségek
Ver§enyeztetési köItségek
Szakértői tevékenység
Nem aktivált játékjogok költsége

l,

l0.

TAO támogatások

TAO támogatások

ebből: fizikai

szellemi

személyi jellegű költségek
tárgyi eszköz beszerzés

ue*tirt3!jg1
személyi jellegt! egyéb kifizetések:

31 fő
bérköltsé§:

szenrélyi jellegű egyéb kilizetések:

15 663 eFt
20 576 eFt

6 658 eFt

0 eFt
0 eFt

1 1 819 eFt
1l 547 eFt
3 784 eFt
6 345 eFt

6346 eFt
0 eFt

249686 eFr
IZ54 eft !

Kivételes nagyságú és előlordulásúr bevótciek. költségck és rrűbrdítások

A szimviteli politikában meghatározott kivételes nagyságír és előí'ordulású bevételek, költségek és ráforÜtások a

A pénzügyi vagyoqi hglyzet bemr.rtatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámo|ó melléklete szemlélteti.

iTáiékoztató rész
|}

A tárg.yévi Jnunkavállalói létszánr. bér. személ]/ijellegű egyéb idíizetésének bemutá!ása
Áz" staüsztikai állományi |étszám: 34 íő

bérköltség: 256032eFt ,.'
szemétyijellegű egyéb kifizetésekl 1254eFl

lt

v.

mo

A vezető tisztségviselők felvett járandósága a

feladatár munkaviszonvban látia eL

- A vezető tisztségviselőknek a tárgy ér,ben adott előleg, vagy kőlcsón

- A TársaságnáI igazgató§ág nenr nrűködik, , ,

.]'
- A Társaságnál f'elügyelő bizottság nem működik.

.1-

_ A gazdasági társaság. korábbi vezető tisztségviselójével,. igazgatósági tagjával,

szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nenr keletkezett-

kancsolt vállalkozások bemutaü{sa \,

A Társaságnak nincs leányvállalata

A Társaság nem rendelkezik közös vezetósű vállalkozással.

A Társaság nem rendelkezik társult vállalkozással

bérkóltségekbőL az ügyvezetői

nem volt.

munkabér, mert az ügyvezető a

t}

fetúgyetőbizottsági tagjával
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6.

1.

A Társaság nem rendelkez.ik egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkoz.ással.

A Kapcsolt lelekkcl bon)iolítr-rtt tig}letek

A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt í'elekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és

nem a szclkásos piaci fbltételek között valósult meg,

kancsolt vállalkozásokkal szembeni tlanzakc iók
A Tár-saságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

Határidős-. opciós-. swap ügyletek bemutatása
@zéftlezárthatáridős'opciósügylet.valamintswapügylet.

A mérlcgben meg nem ielenő Ló(elezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a

beszámo|ó, illetve a társaság gazdas.agi helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

veszél),es hulladékkal való gázdálkodlis.
Vé,szélyes hulladék e|oállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfele|ően jár

el,

o

l0.

ll

Forduló nap utáni események
Nem törtónt a forduló nap után olyan esemény, ami a beszámoló hitelessségét befolyásolná.

Egyéb információk bemutatása

A\ beszámoló idősaakában kiíjzetésre került ügynöki díjak

}

Adókötelezettségek bemutatása

NAV Személyi jövedelemadó elszámolása (Levont) ,

NAV Szociális lrozzájárulási adti

NAV Szakké pzési hozzájárulás elszánolása
NAV Rehabil ítációs hozzájárul ás el számol ása

NAV Nyugdíjjárulék (Levont)

INRV egesrségbiztosítási és munkaer,őpiaci járulék (Levtlnt)

NAV EKHO (Levorrt)

NAV EKHO (Kifizetői)
NAV Tlilslsligi udó

Helyi iparűzési adó elszámolís

6345 eFt

t}

, 763 eFt
856 eFt
8l eFt

603 eFt
533 eFt
452 eFt

2 543 eFt
672 eFt

52 cFt
72 eFí

Mellúkletek:
l. Befektetett eszközök - tiiliör
2. Mutatók
3. Saját tőke alakulása
4. Lekótótt tartalék elemzése
5. Aktív és passzív elhatárolítsok
1., Cash flow kimutatás

8. Társasági adó levezet.és

Kít.

személy aláírása

6 / 6. oldal



""='EFqqFFF-.- .

1

Dorogi Fulball Kfl éOí &súnolójáfuz

1, msüékJd

oáluú á!9. &mbg3l

1

y,i"j,| fuób@p*

1 11 ÁhpM3,.ál!.€ev.l6 ákl óí
1 !2 KÉóidi l.i.6.1a. &,óí.
13] vagpÉl*' iw*
114 srfulFm&*
1 15 ü.bi vey é9&*

'szlt 5 217

l§ÁTffi

18 &d elglhn vó!z4 b*úá.l
12a E Ft ópitmhF|
125 üz.m.ikívflq&d
126 V{yodafui{* iWthnú

z342 23_r2 € 626

ERME!ó 8!8ENOElÉ9Ex
13l Tüm* b@2ó5d
132 Téms il.o&*

zEM! BEFENDEÉaEK
141 L]z.ftibnn&zé6* ,1"

":u

§YÉE aEnENogÉgEK

ZÉM(öRóNKÍvÜu BERso.
1a4 Ú!id&hl&0lMeú.és*

€RUH^zÁs
16ll T&év.1.1 *ó§rÉl@.szk,
í512 €9y & ald dh.!.d&.52k,
lil3 É9í&iktrzá!

ARTÓ§ 8slxTflÉgEK
l7l Tadó9l&ffi#dk@,ví,
lz EBsEne&.sds
tD,É!!!]E!gl5!,éa __.:.

3i
ARTö§ ilElv|qoNYT F. !Bl.P.

A8íós KöLc8(ilÖK
1$ TánM.@&}@ yáll,

l9 l.d& dc§.€ys.er.vá!,
] !_l Et!s!9!EL44] !*1+,-

N0 o§gE§ENj 5 ll, ,$4 lojí? aa t7,



-

2. melléklet

Pénzügyi. vagyoni helyzetet jellemző mulatók

Dorogi Futball Kít Zfií;:,ai X:,';.,Z:;?

Beíektetett eszközök aránya =

Befektetett eszkózök x 100 24"/o 56%
összes eszköz

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett
eszközök.

Forgóeszközök aránya -
Forqóeszközok+aktív időbelielhatárolás x 100 76% 44"/"

Összes ,rrn1, * ,,

A mutató értéke kifejezi, hogy az Qsszes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök.

Tőkeerősség (saiát tőke aránya) =

Saját tőke 8% 63%
Mérleg íőösszege

,.

A ryutató értéke kif,ejezi, hogy a társaság észközeit milyen arányban íinanszírozza a saját tőke.

A mutató érioxe kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növededésében/csökkenésében milyen a
hatáqa a mérleg szerinti eredménynek. :

Kötelezettségek áíánya = :

Kötelezettséqek x 100 85% 34%
Mérleg főösszeg

A mutató értéke kiíejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya.
}'.:

Beíektetett eszközök fedezete = i

Saját tőke x 100 34% 9i ''111%

Befektetett eszkózök

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes beíektetett eszközt milyen arányban íinanszírozza a saját



Forgótőke, saiát tőke aránya =

Forqqtóke x100
Saját tőke

A rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgÓtóke), a saját tóke

hány százalékára nyújt fedezetet,

Likviditási mutató =

Forqóegzközök x 1Q,0

Rör;d pia.t,: *atetezŰ@x

A mutató értéke kiíejezi, hogy a íorgóeszközök összege milyen százalékáííedezi a rÖvid távú

kötelezettsé9nek.

Arbevétel arányos űzleti eredmény *

Üzemi(üzletil tevéke,nyséa eredm,énv x 100 -3Y" 1o/"

Értéxesítés nettó árbevétele*/
A mutató értéke kiíejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jÖvedelmezÓsége,

Bevétel arányos adózás előtti eredmény =
Adózás etőtti eredmény x 100 -2% 1o/o

. Összes árbevétel + összes bevétel
f. .l

A mutató értéke kiíejezi, hogy mekkora a"társaság adózás előtti eredményének az Összes bevételhez

vis)onyított hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség = : 
,

Adózás előtti eredménv xl 00 : . -21% 3o/" ,

Eszközökösszesen -_*

A mutató értéke kiíejezi, hogy egységnyi tekÓtOtt eszköz mekkora adózás elótti eredrrrényt hoz létre,

vagyis az eszközjövedel emtermeló képessségéról ad táj ékoztatást.

,,j
r

i'.

,4149/"

6lok

,'l 60/"

71o/"



3. melléklet

Saját tőke alakulása
Készűlt a

Dorogi Futball Kít

2019 , éui Beszdmolójdhoz

Dátum: 2019, december 31.

Saját tőke 3 164 52 449 55 613

§:

eFt

Tőkeelem Nyitás Növekedés csökkenés Atkönyvelés Zárás

Jegyzett tóke " 3000 3 000

Jegyzett, be nem
fizetett tóke

Tóketartalék

Erednrénytartalék 8 B43 8 679 164
t

Lekötött tartalék
\

50 000 50 000

Értét<etOsi tartalék

Adózott eredmény B 679 2 449 8 679 2 449



4. melléklet

Lekötö tt tartalék elemzé se
Készült a

Dorogi FutbaI! Kít

201 9 . éui Beszamolójahoz

1 Tőketartalékbóllekötöttösszeg:

Fedezet (összes tőketartalék)
b\ Szővetkezetnél: fel nem osztható szövetkezeti vagyon

c) Más jogszabály vagy salát elhatározás alapján lekötött tartalék

Kötelezettség fedezétét jelentó tartalék
Visszaíizetendó tátnoqatás (ha a íolyósításkor tóketartalékba he

2 Eredménytartalékbóllekötöttösszeg:

eredménytartalék 164

Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek
Atatakulás esetén a 1ogutódnál:
mó9 fizetendó társasági adó összege

Alapítás-átszervezés aktivált értékéből még le nem írt összeg
Kísérleti fejlesztés akt. értékéból még le nem írt összeg
Beruházási célú, nem realizált árfolyam vesztesség AlE-CT kü|önbözete

Lekötendő tőketartalék (ha a tóketart. nem nyújt íedezetet)
Tagnál: pótbefizetés íizetendó összege
Fejlesztési tartalék miatt lekötött összeg évre

Kedvezményes társaságr adókulcs (16%,10%) miatti különbözet
Más iooszabálv v iát elhatározás alapián lekötött tartalék

3 Vesztességekíedezetérekapottpótbefizetés

Feloldás a tőketartalékkal szemben

5 Feloldás az eredménytartalékkal szemben

6 korábban lekötött iartalék

7 Lekötött tartalék összesen

a Tőketartalék

s Eredménytartalék
10 Lekötött tartalék összesen

Lekötés :LeKoteSelott . - i

ValtozaS

ii
164 , - ]

i , soooo i

Mérleg érték

í64
50 000



5.mellékle1

Aktív - Passzívelhatárolások leltára

Készült a

Dorogi Futball Kít

201 9 . éui Beszdmolójahoz

Dátum: 20,19. december 31 .

BizonyIat
dátttma

Gazdasági
esemény

Várható
felaldás

Elhatárolás
összede

AKTlV elhatárolások
2019,12.31 Központi bevételek
2019.12.31 Szoftver követési díj

2019.,l2.31 Biztosítás
2o19.12,31 Eqvéb

15 000 000 Ft
,l7 381 Ft

2 289 294 Ft

2020
2020
2020

Aktiv időbeli elhatárolások összesen:

Mérleg érték:

17 306 675 Ft

,l7 307 eFt

PAsszlV
2019.12.31
2019.12,31
2019.12,3,t
20.19,12.31

elhatárolások

Bevételek elhatárolása
Köpyvvizsgálat
Személyi jellegű kifizetések
Eqyéb

2020
201 9
2020

2 500 000 Ft
300 000 Ft

38 880 Ft

passzív idóbeli elhatárolások összesen: 2 838 880 ÉJ

2 839 eFt

*i



Dorogi Futball Kft
2019 . éui Beszamolójahoz

7. melléklet

Ca 
"=]hr 

]Fll,o,rr\r. ][,< ütnnur tat tá ss

KészüIt a

Iényező
Targy ev

2019_12 31

Szokásos tevékenységból származó pénzeszköz-változás
(Működési cash ílow) 5 012

Adózás előtti eredmény
korr:

Elszámolt arnofiizáció
Elszámol! értékvesztés és visszaírás
Céltartalékképzés éd -íelhasználás különbözete
Beíektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása

t

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása t
passzív idóbeli elhatárolások változása t
vevőkövetelés változása t
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása l
Aktí"v időbeli elhatárolások változása t
Fizetett, íizetendő adó (nyereség után)
Fizetett, íizetendő osztalék, részesedés

z-
3,
4.

5.
6,
7.
o

9.
10.

11.

12.,;lJ.

3 098

5 394

1 ózz
5 323

45
23B

2 792
7 555

649

l. Beíektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás
(Beíektetési cash ílow) 45 968

14. Beíektetett eszközök beszerzése
,1 5. Beíektetett eszközök eladása
,l 6. Kapott osztalék, részesedés +

+

45 968

ll. Pénzügyi múv. szárm. Pénzeszközváltozás
(Finanszírozási cash ílow) 50 000

17, Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

1B, Kötvény,hitelviszonytmegtestesítőértékpapírkibocsátásának +

bevétele
19. Hite| és kölcsön íelvéiele +

20, Hosszú |ejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett b'ankbetétek +
tör|esztése, megszúntetése, beváltása

21, Véglegesen kapott pénzeszköz
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)
23. Kötvényés hitelviszonyt megtestesítő értékpapírvisszafizetése
24. Hitel és kölcsön törlesztése, Visézaíizetése
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
26. Véglegesen átadott pénzeszköz
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú +

kötelezettséqek

50 000

i,,

lV. Pénzeszközök változása (t l t ll í lll ) í 980

a

Z



Társasági adóalap levezetése

Készült a

Dorogi Futball Kít
2019 . éui Beszdmalójdtwz

növeló télelek:

Minimum társasági adóalap: 7 210 eFt

|Alkalmazandó ADoALAP: 7 210 eFt|

TÁR SASÁGI ADÓ LEYEEIÉ§E
Adózás e|ótti eredmény:
Adóalapot csökkentő tételek:

Adóalap -> 9oÁ-o§ adókulcs esetén-
9% adókulcs alkalmazásával*:

Adóalap --> 197o-os adókulcs eseién
adókulcs alkalmazásával :

3 098 eFt
5 394 eFt
5 394 eFl

7 210 eFt
649 eFt

0 eFt
0 eFt

0 eFl
0 eFt
0 eFt

649 eFt

ffie: 649eni
nOOrr,entessés (nonproíit szerv,): 0 eFt
Adókedvezmények:
Külíöldön mogíizetett adó:
Visszaíizetendó adókedvezmény:
Számított társasági adó :

}

Társasági aclókőtetezettség: 649 eFt

:,

1. oldáI

§4í.

i

Yr

t!



Stat.sz. 25515996-9319-113-11

ir.sz. 1 1-09-024353

Dorogi Futball Kít 11
Az úzleti éV mérlegfordUlónapja (éV, hó, nap):

Éves beszámoló vÉnL-ece'A' Változal

201 9.12.31

(Eszközök)

adatok E Ft-ban

Télél A téiel megnevezése Előző év Előző év(ek)
módosításai

2018.12.31

Tárgyév

2019,12,31
a b C o e

A Beíektetett eszközök 9 397 49 971

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

l3

14

15

lb

17

l8

19

20

24

25

26

27

28

lmmateriális javak

Alapitás-átszervezés aktivált értéke

Kisérleti íejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok

szellemi termékek

Üzleti vagy cégértékek

lmmateriális javakra adott elólegek

lmmateriális javak értékhelyeSbítése
l-.
l argyl eszkozok

lngatlanok'és a kaplcsolódó vagyoni órtókű jogok

Müszaki beíendeZéSek. 9épek, 1ármúvel(

Egyéb berendezések, f elszerelések, jármúvek

Tenyészállatok

Beruházások, felúlitások

Beruházásokra adott előlegek

Tárgyi eszközök értékhelyesbitése

Beíektetett pénzeszközök

Tartós részesedés kapcsoIt vállalkozásban

Tartósan adott kölcSön kapcsolt vá|la|kozásban

TaítóS jelenlős tulajdoni részesedés

Tartósan adott kólcsön jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban ál|ó vállalkozásban

Tartósan adoil kölcsön egyób részesedési
viszonyban ál|ó vállalkozásban

Egyéb tartósan adott kölcsön

Tartós hitelviszonyt megte§teSítő értékpapír

Befekt.püi.eSzk.értékehelyeSbítése

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözele

1 790

1 790

7 607

7 §07

49 971

43 626

6 345

ti

Keltezés: 2020.íebruár 24.



stat.sz. 25515996-9319-113-11

.sz. 1 1-09-024353

Dorogi Futball Kít 12
Az úZleti éV mérlegíordllónapja (éV, hó, nap)] 2019j2,31

Éves beszámoló tr,lÉnrrclA Változat (Eszközök)

adatok E Fl-ban

Tetel A tétel megnevezése Előző év Előzó év(ek)
módosításai

2018.12.31

Tárgyév

2019.12.31
a D d e

29 B Forgóeszközök 20 120 21 694

30

31

33

34

36

37

38

39

40

41

44

45

47

48

49

5a

51

52

53

54

55

56

57

58

59

készletek

Anyagok

Befejezetlen termelés és félkész termékpk

Növendók-, hlzó- és egyéb á|latok

késztermékek

Aruk

Készletekre adott előlegek

követelések

Követelések áruszá|lításból és szolgáltatásból (vevók)

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben

Követelések jeIentó§ tulajdoni részesedési viszon!ban
Iévő vállalkozással szemben

Kóvetelések egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben

váltókövetelések

Egyéb követe|ések

követelések értékelési különbözete

Származékos ügyletek pozitív értékelési kűlönbözete

ÉrtékpapIrok

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

Jelentős tulajdoni részesedés

Egyéb részesedés

Saját részvények. saját üzletrészek

Forgatási célú hitelviszonyt megtestes ítő értékpapírok

pénzeszközök

Pénzlar. csekk

Bankbetétek

ll.

592

592

2 118

254

1 864

17 410

234

17 176

616

616

648

16

632

ii

16 430

799

15 631

c Aktividőbelielhatárolás 9 752 17 3g7

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Halasztott ráf ordítások

7 120

Z oóz

15 000

2 307

60 ESZKOZOK OSSZESEN 39 269 ---a8972

WKeltezés: 2020, íebruár 24. Kft.
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Dorogi Futball Kft

Az üZl6li év mérlegfordulónapja (év, hó, nap) 201 9.1 2.31

Éves beszámoló MÉRLEGE'A' változat (Források)

Keltezés: 2020.íebrvil 24.

i,

13

adatok E Ft-ban

Tót€l
§zám

A tétel megnevezése Elöző év Elóző év(ek)
módosításai

2018.12.31

Tárgyév

2019.12,31
a o q e

6l D Saját tőke 3 164 55 613

62

63

64

65

bb

67

68

69

70

7l

l. Jegyzett tőke

Ebból visszavásárolt tulajdoLu részesedés nóvértéke

ll. Jegyzett, de mé9 be nerníizetettlőke f )

lll, Tóketartalék

lV. Eíedménytarta|ék

V. Lekötött tartalék

v1.1 Ertékelési tartalék

Értékhelyesbítés ér|ékelési tartaléka

valós értékelés értékelési tarlaléka
\

Vll. Mérleg szerinti eredmény

3 000

8 843

8 679

3 000

164

50 000

.

2 449

72 E céltartalékok
73

74

Céltartalék a várható kötelezettségekr€

Céltartalék a jövőbeni költségekre

Egyéb céltartalék



Stal.sz, 25515996-9319-1 13-1 1

Cégbir,sz, ] 1-09-024353

Dorogi Futball Kít 14
Az üzleti éV mérlegfordulónapja (éV, hó, nap)] 201 9.1 2.31

Éves beszámoló vÉnlrclA' változat (Források)
adatok E Ft-ban

Télel
szám

A tétel megnevezése Előzó év Előző év(ek)

2018,12.31 módosításai
Tárgyév

2019.12.31
D c o

76 F Kötelezettségek 33 221 30 520

77

78

79

8a

8l

83

84

85

B6

87

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

1a0

1a1

102

1a3

104

HátraSorolt kötelezettségek

Hálrasorolt köteleZettségek kapcso11 válIaIkozással
szemben
Hátrasorolt kötel9zettSégek jelentős tUlajdoni
részesedési viszonyban lévő váltalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedósi
viszonyban lévő vállalkozással szembe1
Hálrasorolt kötelezettsé9ek egyób gazdá|kodóval

szemben
Ho§szúleiáratú kötelezettsé§

Hosszú lejáratra kapott kÖlcsönök

ÁtVáltoztatható kötvények

Tartozások kötvénykibocsátásból

Beruházási és íejlesztési hitelek

Egyéb hosszú lejáratú hite|ek

Tartós kölelezetlségek kapcsolt vállalkozással
tszemben }

Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévó vállaIkozásokkal szemben
Tartós köleIezettségek egyéb részesedési
viizonyban |évő vállalkozással szemben

Egyéb hosszú lejáratú köteIezeltségek

RöVidle]áratú kötglezettség

Rövid Iejáratú köIcsönök

Ebből : az átváltoztatható kötvények

Rövrd leláratú niteIek

Vevőktöl kapott előlegek

Kölelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók)

váltótartozások

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoIt vállalkozássaI
szemben

Rövid lejáratú kőtelezettsógek jelenlós tulajdoni
részesedési viszonyban iévő vá|lalkozásokkal_szemben

Rövid lejáratú kótelezettségek egyéb részesedési "

viszonyban lévő Üállalkozássa| szemben

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

KötelezetlSégek órtékelósi kü|önbözete

Származékos ügylelek negatív értékelési küIönbözele

Il.

lll. óó zzI

3 283

29 938

30 520

;5 905

24 615

la5 G passziv időbeli elhatárolás 2884 2 839

106

107

l0B

Bevélelek passzív időbeli elhatárolása

Költségek, ráíordítások passzív időbeli elhatárolása

Halasztotl bevételek

2 500

384

2 500
??o

109 FoRRÁSoK Összesrn 39 269 88 972

í,
/d;
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égbir.sz. 11-09-024353

Dorogi Futball Kít
Az üzleti óV mérlegfordulónapja (éV, hó, nap) 201 9.1 2-31

Eves beszámoló'A' EREDMENYKlMUTATASA (összköltség eljárásssal)

Keltezós: 2O2O, íebruár 24.

31

adatok E Ft-ban

Télel A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
módosításai

2018,12.31

Tárgyév

2019.12.31
o e

1

2

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

EXportértékesítés nettó árbevétele

314 042 3,15 33,1

l. Ertékesítés nettó árbevéteIe 314 042 315 331

J

4

Saját termelésű készIetek állomál-tyváltozása

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

ll Aktivá|t saját teljesítmények

lll. Egyéb bevételek 27 173 45 169

5

6

7

8

9

l lll.sorból: visszaírt értékvesztés

Anyagkbltség }

|9énybe vett szolgáltatások értéke

Egyéb szolgáltatások értóke

Eladott áruk beszerzési értéke

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 198

54 368

3 556
,35

1 696

59 205

5 087

233

Anyagjellegű ráíordílások 62 157 66 221

10

11

12

Bérköltség

Személyi jeIle9ű egyéb kifizetések

Bérjárulékok

249 203

309

21 664

256 032

1 254

zj gss

3zemélyi jelle9ű ráfordílások 271 176 i,279 269

Értékcsökkenési leírás 3 686 5 394

Vll, Egyób ráíordítások 12 261 6 5,18

VI l.sorbó| : értékvesztés

A Üzemi tevékenység'eredménye 8 065 3 098



Stat.sz. 25515996-9319-1 13-1 1

ir.sz. 1 1-09-024353

Dorogi Futball Kft
Az üzleti év mérlegfordulónapia (év, hó, nap) 201 9,12,31

Éves beszámoló'A' EREDN/ÉNYKlMUTATÁSA (összköltség eljárásssal)

Keltezós: 2020.íebruár 24.

32

adatok E Ft-ban

Tétel
A télel megnevezése

Előző év

2018,12.31

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

2019.12.31
a D q e

13

14

15

lb

17

Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

Részesedések értékesítésének áríolyarpnyeresége

Ebből: kapcsolt vállalkozástó| kapott

Beíektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

Ebból: kapcsolt vállalkozástól kapott

Egyéb (kapott) kamatok ós kamatjellegű bevéteIek

EbbóI: kapcsolt vállalkozástó| kapott

Pénzü9yi műveletek egyéb Pevételei

Vlll, Pénzügyi műveletek bevételei

18

19

20

21

Beíekletett pénzügyi eszközök áríolyamvesztesége

Ebből : kapcsolt vállalkozának adotl

Fizetendő kamatok és kamatjeIlegű ráfordítások

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adotl

Részesedések. érlékpapírok, bankbetétek értékvesztése

PénzJgyi műveletek egyéb ráfordításai

lX. pénzüqyj múveletek ráíordításai

B Pénzügyi műv. eredménye

E Adózás előttieredmény 8 065 3 098

X. \dófizetési kötelezettség - társasági adó 614 649

F Adózott eredmény 8 679 2 449


