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2020 . évi Beszámolójához

I. Általános rész

A vállalkozás bemutatása

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

2. A cég rövidtett elnevezése: 'Dorogi Futball Kft
3. A cég székhelye: 2510 Dorog, Köztársaság út 3.
4. A cég telephelye:
5. A cég fióktelepe:

A cég intemetes honlapjának címe: www.dorogifc.hu
6. A cég alapításának éve: 2016
1. A cég főtevékenysége: Egyéb sporttevékenység

A cég tényleges gazdasági 
Egyéb sporttevékenység

pevékenysége:

8, A,cég jegyzett tőké.le: 3 000 000 Fí

9. A társaság tagjai:

Cég név: Dorogi Futball Club
Székhely: 2510 Dorog, Köztársaság út 3.
Cégiegyzék száma:' 11-02-000r190

Név:
Cím:

Dorogi Futball Club
Mayer László

Mayer László
2500 Esztergom, Ketkispince sor l0.

Pénzneme: HUF Szavazati arány;
1 500 000 Ft 50Vo
l 500 000 Ft 50?o

l0. A társaság tagjainak törz§betétei;

II. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséBeel kapcsolatos döntések
A számviteli törvényben rógzített alapelvek,- értékelési előírások alapján alakítottuk ki az aciottságainknak,
körülrnényeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának móclszereit, eszközeii meghatározó számviteli
politikánkat.
A szárnviteli politikánk a beszámoIási kötelez-ettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és.löveclelmi helyzetről készülő
beszámolót helyezi előtérbe, A törvérry cé1.1aként a megbízható és valós összképet adó inforrnációszolgáltatást és
az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, l<övetelményeket fogalrnazza meg.

l. A beszámolási fbrma:
A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

. Eves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.

. A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit taríalmazza.

. Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.
, Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.
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A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Azúzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja:
A mérlegkészítés napja:

A beszámoló készítése. aláírása:

A beszámoló nyelve:
Aláíró:

2020. december 3l.
202l. január 31,

Magyar
Ügyvezető ígazgató

7.

9, Kön),vvizsgálati kötelezettség y i.

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló lüggetlen könyvvizsgálói jelentést ádott ki

A könyvvizsgálat éves díja:

Könyvvizsgáló neve LádaZoltán
Kamarai regisztrációs szánla: 00 l240

8,

A könvvvezetés módja és a könvvvezetéssel kapcsolatos információk:

A Tr*r"rác a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a

gazdasági műrveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban

bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerÜljÖn

bemutatásra.
A számviteli törvényben előírtakonJúlmenő, további inlormációk megadására nincs szükség.

A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az

eredménykimutatásban tqrtéríő bernutatásához.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányz,ati portáI lelé.

A számviteli alapelvek érvén]lesítése:

iA vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valórJiság elve; a következetesség elve; a lolytonosság elve;

az összemérés elv.e; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás

elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a kÖltség-haszon Összevetésének

elve.

Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért lelelős személy neve: Dobos Sarolta

nyilvántartási szárna: I|1116

Könyvvizsgáló társaság neve:

Könyvvizsgáló társaság címe:
Fair Audit Kft
2 l 5 1 Fót, Szent István u. l 5

300 eFt

Könyvvizsgálótársaságkamarai 0006l0
A beszámoló auditálását kívül a könyvviz.sgáló a tárgy évben más szolgáltatást ném nyújtott a Társaságnak

III. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eliárások

l, Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:
. az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül lelmerülő kiadások;

. nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak móciosításában megjelölt érték;

salát elóállításkor a közvetlen költségekl
. térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként lelleIt eszközök esetében a piaci érték;
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. speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai,

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
. a tervezett écs leírás elszámolásának atapja az imrnateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;

. aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

. a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előáltítási érték alatti tárgyt eszkÖz értékét

használatbavételkor egy összegben számolja el,

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és

jelentősen (készleteknél 25 vo-ol rneghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevéte| 2 Ta-a) magasabb, mint a

vizsgatt eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt leleslegessé vált,

megrongálódott;

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték

, összegéig.
d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

" a vásárolt valutát és devizát a ténylggesen lizetett lorintösszegben kell állonányba venni;

. a valuta és clevizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszárnolni;

a küliölcti pénzértékre s/óló'követelések és kötelezettségek állonrányba vétele az MNB kÖzépárfolyama alapján

, történik;

a mérleglorduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követe]ések, befektetett pénzeszkÖzÖk, értékpapírok

és kötelezettségek értéketése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett árfolYamon tÖrténik;

e) Készletek bemutatása:
.i a Társaság évközben mennyiségi, értékbeni nyilvántartást nem vezet.

e) Az e|őző évhez képest a láígy időszakban áz értékelési eljárások nem változtak.

2. Praci értékelés

A befektetett eszközók területén értékhelyesbítést nen számoltunk el

valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a vtrlós értékelésen történő értékelést a pénzÜgyi instrumentumokra.

A beszámoló egves soraihoz tartozó információk

Az immateriális javak és a tárgvi eszközök értékének alakulás
ruttóértékének,halmozottértékcsökkenésének,valaminnettóértékének

mérlegsoronkénti alakuláiát a mellékletben közreadott tíjkör szemlélteti, a befektetett pénzÜgyi eszkÖzÖk

alakulásával együtt, ,t,

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, Így beruházások és

beruházásokra adott előlegek a mérlegben nem szerepelnek,

Az év végénbe nem tq.r"t.tt beruházások értéke 0 eFt

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök"elszámolt terv szerinti értékcsökkenéséne_k elszámolása a számviteli

politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt,

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések,elszámolási módjában változást

eredményezett volna.

A tárgy évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás

A tárgy évben elszámolt terven lelüli értékcsökkenési leírás

Saj át részvén),ek. saj iit üz}etrészek bernu tatása:

A Tr**rác;ám rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrósszel, valanlint visszaváltható részvénnyel

Az időbeli elhatárolások beniutatása

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a beszámoló melléklete szemlélteti.

Iv.

z.

_).

10 6l9 eFt
0 eFt
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4, követelésekbemutatása
A követelésekből az anyavállalattal szemben lelmerült rész: 0 eFt

A követelésekből a leánvvállalattal szemben felmerült rész: 0 eFt

A követelésekre elszámolt Tárgy évben: Halmozott egyenleg:

értékvesztés:
- vevői követelésekre elszámolt értékvesztés: 0 eFt

- vevői követelésekre elszámolt értékvesztés visszaírása: () eFt

5, A saját tőke alakulásának benrutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a beszánlolíl rTleIléklete tartalrnazza.

A tulajdonosok ajegyzett tőkét teljes mértékben a viillalkozás rendelkezésére bocsátották.

A tulajdonosok a veszteségek pótlására 50 000 eFt-os pótbelizetést hajtottak végre.

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

illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

A társaság nem renclelkezik kibocsátott részvényekkel,

A társaság nern renclelkezik átváltoztatható kötvényekkel,

A lekötött tartalék elemzését, jogcímeit a mellékletek taríalmazzák.

Az adózoít eredmény felhasznál ás ára von atkozó j av as 1at:

' A tá,gy évi adózott eredmény ereciménytartalékba történő átvezetése után a szabad eredménytartalékból

}óváhagyott osztalék nem került megállapításra,

i
6. A'céltartalékok benrutatása

A beszámolási időszakban nem képeztünk, nem használtunk lel céltartalékot.

1, Iniormációk a kötelezettségekről
A hosszú lejáratú kötelezettségekből egy éven belül esedékes:

A hátrasorolt kötelezettségekből anyavállalattal szemben merült

A hátrasorolt kötelezettségekből lányvállalattal szemben merült

A hosszú lejáratú kötelezettségekből anyavállalattal szemben

A hosszú lejáratú kötelezettségekből leányvállalattal szemben

A rövid lejáratú kötelezettségekből anyavállalattal szemben '

A rövid lejáratú kötelezettségekből leányvállalattal szemben

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futarnidejű, és zálogoggal vagy hasonló joggal

Lerhelt lenne,

8. Bevételekbemutatása:
Az értékesítés nettó iirbevételének,rnegoszlása iőbb tevékenységek szerinti bontásban:

Kereskeclelmi bevételek - központi bevételek 184 l3l eFt

Szponzori díjak és hirdetósek l 23 1 l 9 eFt

Jegy értékesítések 2 890 eFt

Az export értékesítés árbevételének megoszlása termék és szolgáltatásexport, valamint Közösségi és KözÖsségen

kívüli országok szerinti bontásban:

Közösség területéről szárma,zó export árbevétel: 0 eFt

Közősség hatályán kívüli export árbevétel: , 0 eFt

0 eFt

0 eFt
0 eFt

0 eFt
0 eFt

0 eFt
0 eFi
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Kapott tárnogatások összege, annak felhasználása j ogcímenként:

Az export tánlogatáshoz- kapcsolódó közvetlen költségek:

9. Igénvbe vett szolgáltatások bemutatása:

Az igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei jogcímenként:

Mérkőzésnapi költségek
Versenyeztetési költségek

Szakértői tevékenység
Nem aktivált.játékjogok költsége

A számviteli politikában meglratározott kivételes nagyságú és előlordulású

besz-ámolási időszakban nem lordult elő

l l.

Kapott támogatások

TAO támogatások

TAO támogatások

ebből: fizikai

szellemi

működési költségek
személyi jellegíi költségek

tárgyi eszköz, beszerzés

személyi jellegű egyéb kifizetések:, 3fő' bérköltség:
személyi jellegű egyéb kifizetések:

3l lő
bérköltség:

személyi jellegű egyéb kifizetések:

l8 737 eFt
46 075 eFt

0 eFt
0 eFt

1 012 eFt
7 491 eFt
2ll] eFt
5 380 eFt

bevételek, költségek és ráfordítások a

l499 eFt

6346 eFt
0 eFt

231739 eFt
l499 eFt

us

V_i

A pénzüg},i vagyoni helyzet bemutatása

A pénzugyi vagyoni helyzet mutatóit a beszárloló melléklete szenrlélteti.

Táiékoztatő rész

A tárqvévi munk;vállalói létszám, bér, személ)ii jellegű eeyéb ldJizetésének bemutatása

bérköltség: 244085 eFt

J.

ipazsatósás. felüevelő b lelvett iárandóság. nek

A vezető tisztségviselők ielvett járandósága a bérköltségekb§l az ügyvezetői munkabér, mert az ügyvezető

í'eladatát munkaviszonvban látia el. *i

A vezető tisztségviselőknek a tirrgy évben aclott elóleg, vagy kölcsön nenl volt,

A Társaságnál igazgatósá§ nern működik,

A Társaságnál lelügyelő bizottság nern működik.

A gazdasági társaság korábbi vezető tisztségviselőjével,

szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem keletkezett,

kapcsolt vállalkozások bemutatása

A Társaságnak nincs leányvállalata.

A Társaság nem rendelkezik közös vezetésű vállalkozással,

A Társaság nem rendelkezik társLrlt vállalkozással,

igazgatósági tagjával, felügyelőbizottsági taglával
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4.

5.

1.

8.

11

Mellékletek;
l. Bef'ektetett eszközök - tükör

2. Mutatók
3. Sa.ját tőke alakulása
4. Lekötött tartalék elemzése

5, Aktív és passzív elhatárolások

1. Cash flow kimutatás

8. Társasági adó levezetés

A Társaság nem rendelkezik egyéb részesedési viszonyban lévő válIalkozással.

A Kapcsolt felekkel bon),olított ügyletek

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

nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg,

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége,

Hatiridős-. opciós-. swap üqyletek bemutatísa
opciós ügy|et, valamint swap ügylet.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekrő1

A beszárnolási iclőszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne kerÜlt volna be, viszont a

beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a nregítélése szemponqából jelentőséggel bírna.

Veszé]),es hulladékkal vajó áazdálkodírs.
V|ffilrqs Űlladék eóállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az elöírt rendelkezésének megfelelően jár

el.

Forduló nap utáni esemén),ek

Nem történt a forduló nap után olyan esemény, ami a beszámoló hitelessségét befolyásolná.

l0. F,svéb információk bemutatása

A beszámoló idősaakában kifizetésre kerúlt ügynöki díjak

Ádókötelezettsé gek bemutatása

NAV AFA
NAV Személyi jöveclelemadó elszámolása (Levont)

NAV Szociális hozzájárLrlási adó

N A V S zakkép zési ho zzáj itr tr l íts e l s zii rno l á s a

NAV Rehabilitációs hozzájárulás elszárnolása

NAV Nyugdíjjáru lék (Levont)

INaV ngerrségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (Levont)

NAV EKHO (Levont)

NAV EKHO (Kiiizetői)
NAV Társasági adó

Helyi iparűzési adó elszámolás

202l. t'ebruár l7.

5 l13eFt
882 eFt
l00 eFt
lleFt

l 449 eFt
l l25 eFt

0 eFt
2 305 eFt

639 eFt
365 eFt

0 eFt

5380 eFt

Képviseletre jogosult s v aláírása

6 / 6, o|dal



közök
t<aatt " Dorogi Futball Kít 2a2a éví BesúfuolóJdfuz

DálW: 2020. de€hel 3]

iful bkö2c.opül

]] ] Alápi&. á§Z€lzvézés akl én
i]2 Klsfr€0 l6i.§áés akl én
l31 V4y@Lffékú io@k
114 s.€il6mLl€mókok
]j5 Uz]alV.oyc&&lék
1]6 Énékful|€sbilóg

52@

]23 BéíelliQailanon V€zen béruhr?
r2a Égyébbhény.k
r25 üromgn kivli l@aila@k
t26 Vaoymi &ékú l@ok nqailanon

óA§rFcEl

*:uu ]j536

l3l T€rúób beíenezósék

135 XÉgnók!leím8Ló9ePk b&€fo

zEMl B€fiENDEzasEk
t41 Uz6m] beíoide:eseN

cYÉ! BEREnDEzÉsEK

zÉMKöBöN Kivúll BEREND,
144 Úz€fl kóíön k]Vül beíefoazé$l

lEBUHAZÁSOK
16lt í&bóv danoIhs2nábó6zk
]612 É9y & dan€h6znál& ós2k
t613 épiÉsibí!M.&

ARíós BElExífrÉsEK
l71 Tán& ró§z*#3d &ocsváll
r72 ÉoÉb6nó9 íószesdé6
r79 Éíé&lt$bnés

AfiíÖs HlTELVlszoNw MT Éií P

ABíó§ KöLcsóNö(
]9t Tfió*náónkObs k@váll
l92 T.íóá kól6o9yó éz Váil

l13 !!Vób Eíó3án ún rccdo!

lNo ÖsgEsEN: s 3?3



2. melléklet

Pénzügvi. vagvoni helvzetet jellemző mutatók

Dorogi Futball Kít Z;í;:,";;1 tr3:;;,Z:;7

Beíektetett eszközök aránya =

Befektetett eszkózök x 100 56% 27%

összes eszköz

A mutató értéke kiíejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett

eszközök.

Forgóeszközök aránya=

Forqóeszközök+aktív időbelielhatárolás x 100 44% 73%

összes

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszkÖzÖk.

Tőkeerősség (saját tőke aránya) =

Saiát tóke 63'/, 55%

Mérleg főösszege
I

A putató értéke kifejezi, hogy a társaság,eszközeit milyen arányban Íinanszírozza a salát tóke.

A mutató értéke kiíejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke növededésében/csökkenésében milyen a

hatása a mérleg szerinti eredménynek.

Kötelezettségek dránya =

Kötetezettséoek x 100 34% 20%

lvlérleg főösszeg

A mutató értéke kifelezi, hogy milyen a hosszú- és rövidleláratú tartozások aránya.

Befektetett eszközök fedezete =

Saiát tőke x 100 111'/" i; 206%

Befektetett eszközök

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes beíektetett eszközl milyen arányban ÍinanszÍrozza a salát

tóke



Forgótőke, saját tőke aránya =

Forqótőke x100 ,16o/o 78%

Saját tőke

A rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótÓke), a saját tőke

hány százalékára nyújt íedezetet.

Likviditási mutató =

Foraóeszközök x 100 71o/o 314%

Rövid l ej áratú köte l e Zettség ek

A mutató értéke kifejezi, hogy a íorgóeszközök összege milyen százalékáI Íedezi a rÖvid távú

kötelezettségnek.

Arbevétel arányos űzleti eredmény -
Üzemi(üzleti) tevéken:tséo eredménv x 100 17o 9%

É rt ékes ítés n ettó á rbev éte l e

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezósége.

Bevéte! arányos adózás előtti eredmény =
Adózás etőttieredménv x 100 1% 8o/"

összes árbevétel + összes bevétel

A putató értéke kifejezi, hogy mekkora a,társaság adózás előtti eredményének az összes bevételhez

viszonyított hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség = :

Adózás etőtti eredmény x100 g% 1goÁ ,

Eszközök összesen

A mutató értéke kiíejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás elóttieredményt hoz létre,

vagyis az eszköz j övedelemterm elő képessségéról ad tájékoztatást.

'r-



3. mellék|et

Készült a

Dorogi FutbalI Kít

2020 , éui Beszámolójahoz

Dátum: 2020. december 31

Saját tőke 55 613 48 447 20 000 84 060

í,

eFt

Tőkeelem Nyitás Növekedés csökkenés Átkönyvetés Zárás

Jegyzett tőke , 3000 3 000

Jegyzett, be nem
fizetett tóke

Tóketartalék

Eredménytartalék 164 20 000 2 449 17 387

Lekötött tartalék 50 000 20 000 70 000

ErtékeIési tartalék

Adózott eredmény 2 449 28 447 2 44s 28 447



4. melléklet

Lekötött tartalék elemzése
Készült a

Dorogi Futball Kft

2020 , éui Beszamolójahoz

1 Tőketartalékbóllekötöttösszeg:

Fedezet (összes tőketartalék)
b) Szövetkezetnél,. fel nem osztható szövetkezeti Vagyon

.j va. jogszabály vagy salát elhatározás alaplán lekötött tartalék
' 

KOteíezettség fedez€téi 1erentó tartalék

rOXet,artatekból lekötendő összeg :

Visszaíizetendó támogatás (ha aás (ha a folvósításkor tőketartalékba he

2 Eredménytartalékbóllekötöttösszeg:

Fes eredménytartalék
Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek
Atalakulás esetén a jogutódnál:

még fizetendó társasági adó össz-ege
ntapitás-átszervezés aktivált értékéból még le nem írt összeg

Kísérleti fellesztés akt. értékéból még le nem írt összeg

Beruházásl célú, nem realizált árfolyam vesztesség AlE_CT különbözete

Lekötendő tóketartalék (ha a tóketart. nem nyújt íedezetet)

Tagnál: pótbeíizetés fizetendő összege
Fejiesztósitartalék miatt lekötött ööszeg évre

Ke'dvezményes társasági adókulcs (1 6%_1 0%) miatti különbözel

Más ioqszabály vagy saját elhatározás alap

3 Vesztességekíedezetérekapottpótbefizetés

Feloldás a tőketartalékkal szemben

Feloldás az eredménytartalékkal szemben

6 korábban lekötött tartalék

7 Lekötött tartalék összesen

Lekötés
változás"

Mérleg érték

a Tőketartalék
g Eredménytartalék 20 000

20 000

20 000

70 0001o Lekötött tarta!ék összesen

,.,'--|,X
L/



Aktív - Passzíve|határolások_lctéra

KészüIt a

Dorogi Futball Kít

2020 . éui Beszdmolójdhoz

: 202a, december 31.

12.31 Támogatás
12,31 Nevezési díj
,12.31 Biztosítás

12237 044FI
1 050 000 Ft
2 2B7 749 FI

2021
2021
2021

Aktiv időbeli elhatárolások összesen :

Mérleg érték:

15574 793 Ft

,l5 575 eFt

AsSzlV
2021
2021
2021

1905.07,,l3

37 500 000 Ft
300 000 Ft

13 770 Fl
60 000 Ft

020.,12.31
2020,12,31

elhatárolások

Bevételek elhatárolása
Kó.nyvvizsgálat
Személyi jellegű kif izetések

37 873 770 Et

37 874 eFt

passzív időbeli elhatárolások összesen;

Mérleg érték:



Dorogi Futball Kít
2020 . éui Beszamolójahoz

7, melléklet

C ar 
""]hr 

]F]L,o,rrv ][< i|nntur tat táiss

késztilt a

Iényező
l argy eV

2020 12 31

l. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Működési cash ílow)

76 4o7

1, Adózás előtti eredmény 1

korr:
2. E|számolt amortizáció +

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +

4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete t
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye t
6. Szállítói kötelezettség változása t
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása t
B. passzív időbe|i elhatárolások változása t
9. vevőkövetelés változása t
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása t
,l 1. Aktív idóbeli elhatárolások változása t
12, Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)
,1 3. Fizetett, fizetendó oszta|ék, részesedés

29 294

,10 619

5 2B4
5 305

etr 
^rtr

3 794
4 347
1lóz

B47

ll, Beíektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás
(Befektetési cash flow)

1 550

14 Beíektetetteszközökbeszerzése
1 5. Beíektetett eszközök eIadása
,l 6. Kapott osztalék, részesedés

+

+

1 550

ll, Pénzügyi múv. szárm, Pénzeszközváltozás
(Finanszírozási cash flow)

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

18. Kötvény,hite|viszonytmegtestesítóértékpapírkibocsátásának +

bevétele
19. Hitel és kölcsön felvétele +

20. Hosszú lejáratra nyújtott kö|csönök és elhelyezett bankbetétek +

törlesztése, megszüntetése, beváltása
21. Véglegesen kapotl pénzeszköz
22. Részvénybevonás, tókekivonás (tőkeleszál|ítás)
23, Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése
24. Hitel éskölcsön törlesztése,'vis§zafizetése
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
26, Véglegesen átadott pénzeszköz
27 " Alapítókkal szembeni, i|letve egyéb hosszú lejáralú ,+

kötelezettséoek

V. Pénzeszközök változása (t l l ll t lll ) t 74 857

a



8. melléklet

Társasági adóalap levezetése

Készült a

Dorogi Futball Kft
2020 . éui Beszdmnlójaltaz

növeló tételek:

Mlnimum társasági adóalap: 7 575 eFt

rÁnslsÁa npó twrzerÉ
Adózás előtti eredmény:
Adóalapot csökkentő téteIek:

Adóalap --> 9%-os adókulcs esetén-
9% adókulcs alkalmazásával-:

Adóalap -->,l g%-os adókulcgeséién
adókulcs alkalmazásával :

Adómentesség (

Adókedvezmények:
Külíöldön megíizetett adó:
Visszaíizetendó adókedvezmény
számitott társaság i adó :

§

29 294 eFl
30 501 eFt
10 619 eFt

9 412 eFt
847 eFl

0 eFt
0 eFt

0 eFt
0 eFl
0 eFt
0 eFt

847 eFt

Társasági adókötelezettség: 847

t}



,sz. 2551 5996-931 9-1 1 3-1 1

1 1-09_024353

Dorogi Futball Kft
Az üzleti éV mérlegíordUlónapja (éV, hó, nap) 2o2o.12.31

Éves beszámoló H/lÉRLEcE'A' változat (Eszközök)

11

adatok E Ft-ban

Tél€l
szám

A tétel megnevezése Előző év Elóző év(ek)
módosításai

2019.12.31

Tárgyév

2020.12.31
c d

A Beíektetett eszközök 49 971 40 902

2

3

4

5

6

7

B

9

l0

l1

l2

13

14

15

16

17

1B

19

20

21

23

24

27

28

lmmateriális javak

Alapítás-átszervezés aktivált éltéke

Kisérleti íejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok

szelleml termékek

Üzleti vagy cégértékek

lmmateriális javakra adott előlegek

lmmateriális,javak értékheIyesbítése

Tárgyi eszközök "

lngatlanok és a kaplcsotódó vagyoni értékű jogok

Műszaki berendezések, gépek, 1árművek

Egyéb berendezések, íelszerelések, járm űvek

TenyésZállatok

Beruházások, íelújítások

Beruházásokra adott előlegek

Tárgyi eszközök értékheIyesbítése

Betektetett pénzeszközök

Tartós reszesedés Kapcsoll válIaIkozasban

Taítósan adott kö|csön kapcsolt vállalkozásban

Tartós jelentős tulajdoni részesedés

Tartósan adott kö|csön jelentős tUlajdoni részesedést
viszonyban álló vállalkozásban

Egyéb tartós részesedés

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

Egyéb taítósan adott kölcsön

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Beíekt.púi.eszk,értékehelyesbítése

Be{ektetett pénzügyi eszközök érléke|ési különbözete

lll.

49 971

43 626

6 345

40 902

34 432

6 470,

{:,

A vállaIkozás
Keltezés: 2021.íebruár 17.



,sZ, 25515996-9319-1 13-1 1

ir.sz. 1 1-09-024353

Dorogi Futball Kft
Az üZleti éV mérlegíordulónapja (év, hó, nap) 2020,12,31

Éves beszámoló nlÉnleolA' Változat (Eszközök)

12

adatok E Ft-ban

Tétel A tétel megnevezése Elózó év Előzó év(ek)

2o1g 12 .11 módosításai
Tárgyév

b c d
29 B Forgóeszközök 21 694 95 998
30

31

32

34

36

37

3B

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4B

49

50

51

53

55

56

57

5B

59

í. KésZ|etek

Anyagok

Beíejezetlen termelés és íélkész termákek

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

késztermékek

Áruk

ll.

Készletekre adott előlegek

követelések

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Követelések kapcsolt vá|lalkozásokkal szemben

t KöVetelések jeIentQs tulajdoni részesedési viszonyban
lévó vállalkozással szemben

Követelések egyéb részesedési viszonyban
lévó vállalkozással szemben

váltókövetelések

Egyéb követelések

követeIések értékelési különbözete

Származékos ügyIetek pozitív értékelési különbözete

Értékpapirok

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

Jelentős tulajdoni részesedés

Egyéb részesedés

Saját részvények, saját üzletréSzek

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékpapírok értékelési különbözete i
pénzeszközök

pénztár. csekk

Bankbetétek

lV,

616

616

4 648
,16

4 632

16 430

799

15 631

647

647

4 064

3 810

254

91 287

117

1709,1

c Aktiv idóbeli elhatárolás 17 307 15 575
Bevételek aktív idóbeli elhatárolása

Költségek, ráíordítások aktíV idóbeli elhatárolása

Halasztott ráíordítások

15 000

2 307

12 237

3 338

60 Eszközök Összesent 88972 152 !75.

, Kft,
Keltezés: 2021.íebruár 17



sz. 2551 5996-931 9-1 1 3_1 1

1 1-09-024353

Dorogi Futball Kft

Az úzleti éV mérleglordulónapja (éV, hó, nap) 2o2a 12,31

Eves beszámoló MERLEGE'A' változat (Fonások)

Ke|tezés: 2021. íebruár 17.

13

adatok E Ft-ban

Tét6l
szám

A tétel megnevezése Előző év Elóző év(ek)
módosításai

201 9. 1 2-3l

Tárgyév

2020.1 2.31a b c d e

61 D Saját tőke 55 613 84 060
62

63

64

65

66

67

6B

69

70

71

l. Jegyzett tőke

Ebből visszavásároll tU|ájdonú résZesedés néVértéke

ll. Jegyzett, de még be neFrr íizetett tőke (-)

lll. Tőketartalék

lV. Eredménytarta|ék

V, Lekötött tartalék

Vl Értékelési tarta|ék

t ErtekheIyesbítés éItékeIesi taítaIeka

valós értékelés éítékelési tartaléka

Vll. Mérleg szerinti eredmény

3 000

164

50 000

2 449

3 000

17 387

70 000

28 447
72 E céltartalékok
73

74

75

Céltartalék a várható kötelezettségekre

Céltartalék a jövőbeni költ§égekre

Egyéb céltartalék



2551 5996-931 9_1 1 3-1 1

1 1-09-024353

Dorogi Futball Kft
AZ üZleti éV mérleglordulónapia (éV, hó, nap) 2a20.12.31

Eves beszámoló MERLEGE'A' változat (Források)

14

adalok E Ft-ban

Tétel
szám

A tétel megnevezése Élőző év Előző év(ek)

201g,12.31 módosításai
Tárgyév

2020.1 2.31a D C d e

76 F Kötelezettségek 30 520 30 541
77

7B

79

B0

B1

82

83

85

B6

87

88

B9

90

91

o,

94

96

97

9B

l00

lal

102

103

l04

ll,

Hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek kapcSolt vállalkozássaI
szemben
HátrasoroIt kötelezettségek jelentőS tulajdoni
részesedési viszonyban |évő vá|lalkozássa| szemben
Hátrasorolt kőtelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévó vállaIkozássa| szemben
Hátíasorolt köteIezettsógek egyéb gazdálkodóvat
szemben
Hosszúlejáratú köteleZettség'"

Hosszú lejáratra kapotl kőlcsönök

ÁtVáltoztatható kötvények

Tartozások kötvénykibocsátásból

Beruházási és íejlesztésl hitelek

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

Tartós kótelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
Tartós kötelezettsógek jelentős tulajdoni részesedési
,viszonybán lévő vállalkozásokkal szemben
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévó vállalkozással szemben
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsé9ek

Rövidlejáratú kötelezettség

Rövid lejáratú kölcsönök
Ebből: az átváltoztatható kötvények

Rövid le.iáratú hitelek

Vevőktől kapott e|ő|egek

KöteIezetlségek áruszálIításból és sZolgáltatásból
(szállítók)

váltótartozások

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozássaI
szemben

Rövid lejáíatú kótelezettségek jelentős tula.jdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkaI szemben

Rövid lejáratú kótelezettségek'egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

Egyéb rövid Iejáratú kötelezettségek

KöteIezettségek érlékelesi kü|önbözete

Származékos ügyletek negatív érlékelési kü|önbözete

30 520

A o^A

24 615

30 541

ozl

29 920

l05 G passziv időbeli elhatárolás 2 839 37 874
106

107

10B

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Költségek, ráíordítások passzív idóbeli elhatárolása

Halasztott bevételek

2 500

339

37 500

374

109 FOHHASOK OSSZESEN 88 972 ,l52 475

Keltezés: 2021, íebruár 17



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

,sz. '1 1-09-024353

Dorogi Futbal! Kft
AZ üzleti éV mérlegforduIónapja (éV, hó, nap) 2020 12.31

Éves beszámoló'e' eREovÉNvxtH.lutnrÁsn (összköltség eljárásssal)

Keltezés: 2021. íebruár 17

31

adatok E Ft-ban

Tél6l
szán A tétel megnevezése Előzó év Előzó év(ek)

módosításai
2019.12-31

Tárgyév

2020- 12.31
d

]

2

Belíöldi értékesítés nettó áíbevétele

Exportértékesítés nettó árbeVétele

3,15 331 310 519

l. Ertékesítés nettó árbevétele 31 5 331 310 519

3

4

Saját termelésű készletek állományváltozása

Saját elóállítású eszközök aktivált értéke

ll. Aktivált saját teljesítmények

lll. Egyéb bevételek 45 169 68 209

5

6

7

8

9

i lIl.sorbó|:visszaírlértékvesztés

Anya§xöttség

lgénybe vett szolgáltatások értéke

Egyéb szolgáltatások értéke

Eladott áruk beszerzési értéke

Eladotl (kőzVetített) sZolgáltatások érléke

1 696

59 205

5 087

233

5 443

62 709

4 704

139

AnyagjeIlegű ráíordítások 66 221 72 995
10

11

12

Bérköltség

Személyi jeIlegű egyéb kiíizetések

Bérjárulékok

256 032

1 254

21 983

244 085

1 499

14 122

Személyi jellegű ráíordítások 279 269 t: 259 706

Ertékcsökkenési leírás 5 394 10 619

Vll Egyéb ráíordítások 6 518 6 135

vl l,sorból: értékvesztés

A Üzemi tevékenység eredménye 3 098 29 273
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Éves beszámoló'e' eReotlÉNvxtvurnrÁsR (összköltség e|járásssal)

32

adatok E Ft_ban

Tótel
saám Atétel megnevezése Élőző év Előző év(ek)

módosításai
201 9.1 2.31

Tárgyév

2020.1 2-31
D

13

14

l5

l6

17

IKapon 
(járó) osztalék és részesedés

I aboo', kapcsoIt válla|kozástól kapolt

Részesedések értékesítésének áríoly3m nyeresége

Ebból: kapcsolt vállalkozástól kapott

Beíektetett pénzúgyj eszközök kamatai, áríolyamnyeresége

Ebből: kapcsoIt vállalkozástól kapott

Egyéb (kapott) kamatok ós kamatjellegű bevételek

f,bbó|: kapcsolt vállalkozásló| kapott

Pénzggyi műveletek egyéb bevéteIei 21

Vlll. Pénzügyi műveIelek bevéteIei zl
18

19

20

21

Beíektetett pénzúgyi eszközök áríolyamvesztesége

Ebből: kapcsolt vállalkozának adott

Fizetendő kamatok és kamatjelIegű ráíordítások

Ebból: kapcsolt vállalkozásnak adotl

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb ráíordításai

lX. Pénzügyi művelelek íáíordításai

B Pénzügyi műv. eredménye 21

E Adózás előttieredmény 3 098 29 294
X, \dóíizetési kötelezettség - társasági adó 649 847

F Adózott eredmény 2 449 28 447

Keltezés: 2021,íehruár 17
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