






































A beszámolónk adatai szerint 369 968 Ft értékesítésből származó nettó árbevétel, 10 633 E Ft

os egyéb bevétel, 10 E Ft-os pénzügyi műveletek bevétel elszámolása mellett, 173 405 E Ft-os 

anyagjellegű ráfordítás felhasználással, 176 929 E Ft-os személyi jellegű ráfordítás 

felhasználással, 11 493 E Ft-os amortizáció elszámolással, és 10 731 E Ft-os egyéb ráfordítás 

érték elszámolása mellett, a tervezett 1 659 E Ft-os adózás előtti eredmény 8 053 E Ft-os 

értéket mutat. A tervezett adós előtti eredményt 487,17 %-on sikerült teljesíteni. Az adózott 

eredmény 744 E Ft-os társasági adó megfizetése után 7 309 E Ft nyereség. 

3.9. Likviditás, vagyoni helyzet, mérlegadatok elemzése 

A mérlegadataink az előző év adataihoz képest is nagyon jól alakultak. A befektetett eszközök 

értéke 25 977 E Ft-ról 35 060 E Ft-ra nőtt. A forgóeszközök között a pénzeszközök értéke 50 

061 E Ft-ról 61 337 E Ft-ra emelkedett. A saját tőkénk értéke 7 309 E Ft-tal magasabb az előző 

év záró adatához képest, ennek értelmében a saját forrásaink tárgyidőszakban 7 309 E Ft-os 

értékkel bővültek. A társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya rendezett. A mérlegfőösszeg és 

az adózott eredmény aránya, azaz az összes forrás hozama tárgyidőszakban 4,8 %. Az év végi 

szállítói állományunk 13 131 E Ft. Ami a havi rendszerességgel jelentkező vállalkozói díjak 

értéke miatt ilyen jelentős. Ezek kifizetése természetesen fizetési határidőn belül 2020. január 

első napjaiban megtörtént. Likviditási gondjaink a 2019-es tulajdonosi szolgáltatás vásárlások 

eredményeként nincsenek. Adókötelezettségeinket időben teljesítettük, a társaság 

köztartozásmentes. Hitel, kölcsön állományunk értéke nulla. Pénzeszközeink 11 276 E Ft-tal 

növekedtek. A Város-Kép Nonprofit Kft. tőkehelyzete erősödött, a finanszírozás a saját 

források felé tolódott el. A külső források (kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások) 

aránya az összes forráson belül az előző időszaki 38,3 %-ról a tárgyidőszakban 33,42 %-ra 

csökkent. A mérleg fordulónapon a követeléseink állománya 85,4 % mértékben fedezte a 

kötelezettségeinket. A likvid eszközeink (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző 

időszakban 244,6 %-ban, míg a tárgyidőszakban 235,72 %-ban fedezték a rövid lejáratú 

kötelezettségeinket. A likviditási gyorsráta az előző évben 2,45 a tárgyévben 2,36 volt. A 

társaság rövid távú finanszírozása biztosított. Az összes kötelezettségünket az előző 

időszakban 246,26 %-ban, míg a tárgyidőszakban 235, 72 %-ban fedezte a forgóeszközök 

értéke. A hosszú távú likviditási ráta értéke az előző időszakban 2,46, a tárgyidőszakban 2,36. 

A hosszú távú likviditása a társaságnak egy minimális gyengülést mutat. A Város-Kép 

Nonprofit Kft. vagyoni helyzete romlott. A mérlegfőösszeg az előző időszakban 151 937 E Ft, a 

tárgyidőszakban 151 799 E Ft. A mérlegfőösszeg 138 E Ft-os csökkenést mutat. A befektetett 

eszközök értéke ezen belül nőtt, a forgóeszközök értéke viszont jelentősen csökkent. Az aktív 

időbeli elhatárolások értéke minimálisan nőtt. 

Összességében elmondható, hogy a tulajdonosi szolgáltatás vásárlásoknak, a piaci bevételek 

közel a tervszinten történő alakulásának és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően 

a Város-Kép Nonprofit Kft. a tervezetthez képest magasabb nyereséggel, sikeres évet zárt a 

2019-es gazdasági évben. 
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