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ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A kiegészítő melléklet a Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. 2017.01.01 - 2017.12.31 
-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. 
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 
többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő 
adótörvények szolgáltak. 
A vállalkozás alapításának dátuma: 2014-08-04 
Adószáma: 25004582-2-43 
A társaság jegyzett tőkéje: 3000 ezer Ft. 
A vállalkozás tulajdonosa(i): Sáling Gergő, Pethő András, Weyer Balázs 
A vállalkozás fő tevékenysége(i): Világháló-portál szolgáltatás 
Az egyszerűsített éves beszámolót és a kiegészítő mellékletet készítette: 
FORGÁCS BALÁZS mérlegképes könyvelő a Pénzügyminisztérium által 122492 számon 
regisztrálva  
  
  
  
  
  
  
 1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak 
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői 
A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít. 
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el. 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg. 
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott 
számviteli elveknek megfelelően vezeti. 
 
1.02./ Jelentős összegű hiba 
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - 
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-
főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió 
forintot, akkor az 1 millió forint. 
 
1.03./ Nem jelentős összegű hiba 
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - 
értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek 
szerinti értékhatárát. 
 
1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, 
azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor 
értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot. 
 
1.05./ Jelentős tételek 



Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a 
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió 
forintot. 
 
1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése 
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása 
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el. 
 
 
1.07./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése 
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a 
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. 
 
1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése 
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli. 
 
1.09./ Saját termelésű készletek értékelése 
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli. 
 
 
2.00./ További kiegészítések 
 
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása 
Társaságunknál nem volt eredmény befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban. 
 
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások 
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak 
elő. 
 
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma 
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő. 
 
2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források 
állományára gyakorolt hatása 
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. 
 
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított 
előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a 
kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei 
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem 
vállalt garanciális kötelezettséget. 
 
2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a 
szokásos piaci feltételek között valósultak meg 
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
 
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek 
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben 
 



A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
 
2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év 
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
 
2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a 
biztosítékok fajtáját, formáját 
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
 
2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok 
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel. 
 
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása 
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.  
 
2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, 
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása 
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él. 
 
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos 
statisztikai létszáma: 5 fő. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A  2017. 
 ÉVRŐL  

 
 
 
 
Bevezető  

 
 
1. Az alapítvány neve  

 
DIREKT36 NONPROFIT KFT  
 

2. Az egyesület székhelye: 
 
1137. Budapest, Pozsonyi út 10. 2. emelet 8. 

 
Az alapítvány levelezési címe: 
 
1137. Budapest, Pozsonyi út 10.2. emelet 8. 

 
3. Adószám: 25004582-2-43 

 
4. Bírósági bejegyzés száma: 01-Pk-194184/20/00 
 
5. Bejegyzés kelte: 2016.12.10. 

    
6. Bankszámla száma: 10402166-50526765-81771006 
 
7. A képviselő neve: 

Sáling Gergő  
 

                                 
8. Az alapítvány célja az alapítói okirat szerint: Hírügynöki tevékenység : sajtó 

szabadságának védelme, szabad tájékoztatás feltételeinek biztosítása ( Magyarország 
Alaptörvénye IX. cikk (2) bekezdés, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény Preambulum ) 
 Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok hozzáférhetővé tétele ( Magyarország 
Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdés, valamint  az információs önrendelkezési jogról é az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1) bekezdés )  

 
9.  Az alapítvány gazdálkodása 
 
     Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez.   
     Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 
meghatározott tevékenységre fordítja. 
     Az Alapítvány szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 



    Az Alapítvány szervezete vallási szervezetektől független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. 

 
 
 
 
 

 
Számviteli beszámoló  
 

  A számviteli politika főbb vonásai 
Az Alapítvány a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 3. § 4. pontja szerinti egyéb szervezet, a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 5. § a) és 26. § c) 4. pontja alapján 
közhasznú szervezet. 
 
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet rendelkezik. Az 
Alapítvány a Számviteli törvény előírásait e rendeletben foglaltak figyelembe vételével 
alkalmazza. 
 
 

a) A könyvvezetés módja 
 

Az Alapítvány egyszerűsített kettős könyvvitel szabályai keretében folyamatosan 
nyilvántartást vezet a gazdálkodó tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, 
jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről, és azt az üzleti év végével zárja le. 
Az üzleti év a naptári évvel egyező. 
Az Alapítvány a könyvviteli számlákból negyedévente készít főkönyvi kivonatot. 
 

 
b) A beszámoló készítés rendje 

 
Az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek mérlege 
megegyezik a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló „A” változata 
szerinti mérlegével. 
A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e; a mérlegkészítés napja: az üzleti évet 
követő év Május 27. 
 

c) Amortizációs politika 
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, 
figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. Az Alapítvány a 100 e Ft egyedi érték 
alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési 
leírásként.  
Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást 
követő hónap elsejétől kezdve kerül elszámolásra. 
Az Alapítvány Egyesület az értékcsökkenést negyedévente számolja el könyveiben. 
 

d) Mérlegtételek értékelése 
 



Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban 
végzi. Minden vagyontárgyat egyedenként értékel. 
Az Alapítvány a működési feladatainak ellátásához az Alapítótól induló vagyonként átvett 
tárgyi eszközöket az Alapítónál nyilvántartott könyvszerinti értéken vette nyilvántartásba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSRÓL 
 
                                                Nyitó vagyon:        40887 
                                                Kapott támogatások                   22410 
                                                Kamatbevételek                                                                   0 
                                                Adományok                                                                  25801 
                                      Központi költségvetéstől                                                      0 
                                                Egyéb bevét                                                                          0                                      
                                                Közhasznú tevékenységből származó bevétel                6628    
                                                Növekedés összesen                    54839 
                                                Felhasználás: 
                                                Támogatások(Közhasznú felhasználás)                
                                                Anyagjellegű kiadások          7458 
                                                Személyi jellegű  ráfordítások       41628 

                                                    Értékcsökkenés                                                                        403 
                               Egyéb ráfordítás                                                                    167                                                 

                                                 
     Támogatás                  0 
                                                Felhasználás összesen:                   49656 
 

                                    SAJÁT VAGYON 2017.12.31.       16925 
 
                                    Kötelezettségek:          3549    
                                    Passzív időbeli elhat:                                                  15199 
                                    Aktív időbeli elhat                                                          350  

 Vagyoni eszközök 
 
                                     Tárgyi eszközök                                                                                     
                                     Pénztárban lévő pénzeszköz                      711 
                                     Bankszámlán lévő pénzeszköz      33106 
                                                      Összesen:               33817 
  
 



Kiegészítés a mérleghez 
 
 

  1.   Költségvetési szervtől kapott támogatás                                                            
            Az Alapítvány 2017. évben költségvetési támogatást 0 e. Ft-ot kapott – SZJA 1%-
támogatás. 
 
 
2. Rövid lejáratú kötelezettségekről 
         A szállítói tartozás 2017.12.31-én 152 e Ft volt. 
         Az adó kötelezettségek                 1307eFt 
         Az áthúzódó bér kifizetés              2.090eFt  

 
3. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

Az egyesület vezető tisztségviselői 2017. évben a munkaszerződésben foglalt  és a 
tagi jogviszony után  részesültek jövedelmezésben.  

 
 
 
 
 
 

 
AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 2017 ÉVBEN: 

 

 A 2017. évi tevékenységének középpontjában a hírügynöki tevékenység, a sajtó 
szabadságának védelme, szabad tájékoztatás feltételének biztosítása állt. 
Társaságunk a mindenki számára elérhető direkt36.hu internetes oldalt 

üzemelteti. Az oldalon a társaságunk alkalmazásában álló újságírók cikkei és 
egyéb médiatartalmak jelennek meg, a közélet befolyásos szereplőinek 
korrupciós ügyeiről és a közhatalommal való visszaélés eseteiről. A társaság 
tevékenysége így nem elfogulatlan és ellenőrzött információkat nyújt a magyar 

állampolgároknak választott képviselőik és a közvagyon fölött rendelkező 
tisztviselők munkájáról és adójuk felhasználásáról. Társaságunk adja ki a 
vagyonkereso.hu oldal, ahol a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai 
jelennek meg kereshető formában. Mind ezek mellett pedig számos közérdekű 

adatigényléssel és adatbázisok építésével járultunk hozzá az állam és a 
közhatalom gyakorlóinak ellenőrzéséhez. 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A mérleghez kapcsolódó eszközadatok elemzése  
 

  
 
 
 

         Eszközök összetétele 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Előző év Tárgyév 

Változás 
(%) Összeg    

(E Ft) 
Részarány 

(%) 
Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Befektetett eszközök 348 0,85 269 0,75 77,30 
Immateriális javak 0 0,00 24 0,07   
Tárgyi eszközök 348 0,85 245 0,69 70,40 
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0,00 0 0,00   
Forgóeszközök 40 539 99,15 35 054 98,26 86,47 
Készletek 0 0,00 0 0,00   
Követelések 1 219 2,98 1 237 3,47 101,48 
Értékpapirok 0 0,00 0 0,00   
Pénzeszközök 39 320 96,17 33 817 94,80 86,00 
Aktív id őbeli elhatárolások 0 0,00 350 0,98   
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 40 887 100,00 35 673 100,00 87,25 

 
 
 
 
Források összetétele 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Előző év Tárgyév 

Változás 
(%) Összeg    

(E Ft) 
Részarány 

(%) 
Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Saját tőke 12 209 29,86 16 925 47,44 138,63 
Jegyzett tőke 3 000 7,34 3 000 8,41 100,00 
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 0 0,00 0 0,00   
Tőketartalék 0 0,00 0 0,00   
Eredménytartalék 5 485 13,42 9 209 25,82 167,89 
Lekötött tartalék 0 0,00 0 0,00   
Értékelési tartalék 0 0,00 0 0,00   
Adózott eredmény 3 724 9,11 4 716 13,22 126,64 
Céltartalékok 0 0,00 0 0,00   
Kötelezettségek 4 025 9,84 3 549 9,95 88,17 
Hátrasorolt kötelezettség 0 0,00 0 0,00   
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00 0 0,00   
Rövid lejáratú kötelezettségek 4 025 9,84 3 549 9,95 88,17 
Passzív id őbeli elhatározások 24 653 60,30 15 199 42,61 61,65 
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN 40 887 100,00 35 673 100,00 87,25 



Saját tőke összetétele 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Előző év Tárgyév 

Változás 
(%) Összeg    

(E Ft) 
Részarány 

(%) 
Összeg     
(E Ft) 

Részarány 
(%) 

Jegyzett tőke  3 000 24,57 3 000 17,73 100,00 
Ebből:  visszavásárolt tulaj. rész. névértéken 0 0,00 0 0,00   
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0,00 0 0,00   
Tőketartalék 0 0,00 0 0,00   
Eredménytartalék 5 485 44,93 9 209 54,41 167,89 
Lekötött tartalék 0 0,00 0 0,00   
Értékelési tartalék 0 0,00 0 0,00   
Adózott eredmény 3 724 30,50 4 716 27,86 126,64 
Saját tőke összesen 12 209 100,00 16 925 100,00 138,63 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Költségek és ráfordítások alakulása 

adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Előző 

év Tárgy év  Változás % 
Anyagköltség 267 264 98,88 
Igénybe vett szolgáltatások értéke 6 919 6 051 87,45 
Egyéb szolgáltatások értéke 1 155 1 143 98,96 
Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0,00 
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 27 794 0 0,00 
Anyagjelleg ű ráfordítások összesen 36 135  7 458 20,64 
Bérköltség 35 312 34 320 97,19 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 7 0,00 
Bérjárulékok 7 940 7 301 91,95 
Személyi jelleg ű ráfordítások összesen 43 252  41 628 96,25 
Értékcsökkenési leírás 302 403 133,44 
Egyéb ráfordítások 9 211 167 1,81 
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai 88 90 0 49 656 55,86 

Pénzügyi müveletek ráfordításai 0 0 0,00 

Költségek és ráfordítások 88 900 49 656 55,86 

 



 

 
Eredménykategóriák arányai 

A tétel megnevezése 

Előző év Tárgyév 

E Ft 
Üzemi 

eredmény 
%-ban 

E Ft 
Üzemi 

eredmény 
%-ban 

Üzemi eredmény 4 140 100,00 5 182 100,00 
Pénzügyi m űveletek eredménye 0 0,00 0 0,00 
Adózás el őtti eredmény 4 140 100,00 5 182 100,00 
Adófizetési kötelezettség 416 10,05 466 8,99 
Adózott eredmény 3 724 89,95 4 716 91,01 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A társasági adó megállapításához levezetésre került az adózás előtti eredményt növelő és 
csökkentő tételek az alábbiak szerint: 
 
Csökkentő tételek (e Ft-ban) 
Adótörvény szerint figyelembe vett ÉCS: 403 E FT 
Egyéb eredményt csökkentő tételek:  
Összesen:  403 E FT 
 
Növelő tételek (e Ft-ban) 
Számviteli törvény szerint ktg-ként elszámolt ÉCS:  403 E FT 
Egyéb eredményt növelő tételek:  
Összesen: 403 E FT 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
LIKVIDITÁSI MUTATÓK 

Mutató megnevezése  Mutató számítása 
Előző 

év 
Tárgyé

v 
Előző 

év 
Tárgyé

v Változás  

    E Ft E Ft % % % 

Lidviditási mutató I. 
(Current ratio) 

Forgóeszközök 40 539 35 054 
1007,18 987,71 98,07 Rövid lejáratú 

kötelezettségek 4 025 3 549 

Lidviditási mutató II. 
(Quick ratio -gyors 
ráta) 

Forgóeszközök-Készletek 40 539 35 054 
1007,18 987,71 98,07 Rövid lejáratú 

kötelezettségek 4 025 3 549 

Lidviditási mutató III. 
Pénzeszk.+értékpapírok 39 320 33 817 

976,89 952,86 97,54 Rövid lejáratú 
kötelezettségek 4 025 3 549 

Lidviditási mutató IV.                 
Pénzeszközök 39 320 33 817 

976,89 952,86 97,54 Rövid lejáratú 
kötelezettségek 4 025 3 549 

 
  
  

 

 Munkavállalók létszám és béradatai  

 

Megnevezés 
Állománycsoport 

Összesen 
Fizikai Szellemi 

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)  0        5         5 
Bérköltség (E Ft)  0  34320   34320 
Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft)           7         7 
Bérjárulékok (E Ft)  0    7301    7301 

       

 

A tárgy évi és az előző évi adatok összehasonlíthatóak  

 Környezetvédelmet érintő információk 

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. 
 
 
Jelen kiegészítő mellékletben felsorolt, ismertetett adatok és az éves beszámoló a társaság adott 
üzleti évi gazdálkodásáról megbízható, átfogó, teljes körű, valóságnak megfelelő helyzetet tükröző 
képet mutatnak. 


