
[Az idézett szöveg el van rejtve]

Pónya Balázs <balup1979@gmail.com> 2022. augusztus 18. 10:01
Címzett: Margaréta Szendrődi <szendrodi.babi@gmail.com>

---------- Forwarded message --------- 
Feladó: Ferinno könyvelőiroda <ferinnokft@gmail.com> 
Date: 2022. aug. 18., Cs, 8:54 
Subject: Re: 2022.I.Félévi Beszámoló könyvvizsgálatához 
To: Pónya Balázs <balup1979@gmail.com> 

Küldöm a jelentést pdf-ben és aláírva is.
Jó munkát, üdv: Ági 

Ferinno könyvelőiroda <ferinnokft@gmail.com> ezt írta (időpont: 2022. aug. 16., K, 8:15): 
Oké!
A héten küldöm!
Üdv, és jó munkát! Ági 
 
Pónya Balázs <balup1979@gmail.com> ezt írta (időpont: 2022. aug. 15., H, 15:14): 

Szia,
 
Igen az önkormányzat kér,  bár nem is értem év közben miért. 
 
Üdv.:
Pónya Balázs
 
Ferinno könyvelőiroda <ferinnokft@gmail.com> ezt írta (időpont: 2022. aug. 15., Hét 14:28): 

Szia Balázs!
Köszönöm az anyagot, nézem.
Kell jelentés?
Üdv: Ági 
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András Meixner <meixnera@gmail.com> 2022. augusztus 20. 18:32
Címzett: Margaréta Szendrődi <szendrodi.babi@gmail.com>
Másolatot kap: László Póré <pore.laszlo@pecsikommunikacio.hu>, Pónya Balázs <balup1979@gmail.com>,
n.betti86@gmail.com, Forgács Anikó <forgacs.aniko@pecsma.hu>, kablar.janos@pecsikommunikacio.hu,
meixner.andras@pecsikommunikacio.hu

Tisztelt Cégvezetés!

Elolvastam az átküldött anyagokat, valamint a könyvvizsgálói jelentést. Ebből megállapítható, hogy a Pécsi
Kommunikációs Központ Kft immár második éve veszteséges és gyakorlatilag minden mutatószáma romlott. Jelen
esetben ez oda vezetett, hogy a saját tőke 14055 ezer Ft-tal csökkent és megközelítette a jegyzett tőke értékét. Ez a
folyamat, még akkor is veszélyes, ha az előző évi veszteségnél a tárgyévi veszteség kisebb, hiszen hasonló további
működés esetén a jegyzett tőke értéke már jóval magasabb lesz, mint a saját tőke és már a fizetőképesség is
veszélybe kerülhet. Éppen ezért az alábbiakra kérem a cégvezetés válaszát:
1./ Milyen módon gondolja a veszteséges folyamatokat leépíteni, illetve van-e olyan terv, amely a bevételek
növekedése folytán ellensúlyozza a hiányokat?
2./ Készített-e a cégvezetés konkrét reorganizációs tervet, amelyben a veszteséges területek átalakítását, esetleges
megszüntetését, kiszervezését (stb.) mérlegeli és ezt a tulajdonos számára átadta-e? Ha nem tette, javaslom, hogy
legyen ilyen írott anyag!
3./ A beszámolóban, amit a tulajdonos részére is megküld a cégvezetés, látja-e szükségét, hogy az egyes
veszteséges ágazatokat külön-külön is szerepeltesse (például mellékletben), bemutatva azokat teljes
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részletességgel, hogy mi okozza a veszteséget, mivel ezek egy része tulajdonosi döntés következménye,
így változtatásuk is tulajdonosi döntést igényel?
4./ Felvethető-e a kérdés, hogy a jövőben a "Támogatási szerződés" helyett az önkormányzat megrendelést adjon
inkább a konkrét feladatokról, amit a Kft ezután leszámláz az önkormányzatnak, mert így kiküszöbölhető lehetne a
veszteséges tevékenységek tulajdonosi döntéssel a cégre kényszerítése? Lát-e a cégvezetés erre esélyt? Ha igen,
akkor ennek megoldási módját kidolgozva el kellene juttatni az önkormányzatnak.

Ha ezekre a kérdésekre választ kapok, akkor az átküldött anyagokat elfogadom, hiszen számszaki hiba nincsen
benne és a jogszabályoknak megfelelően készült. De erőteljes aggályomat fejezem ki a cég hosszú távú
működőképességével kapcsolatban, amennyiben érdemi változás nem történik vagy a finanszírozásban, vagy a
tevékenységi szerkezetben.

Meixner András
FEB ELNÖK
[Az idézett szöveg el van rejtve]

Margaréta Szendrődi <szendrodi.babi@gmail.com> 2022. augusztus 20. 21:57
Címzett: ferinno@axelero.hu

---------- Forwarded message --------- 
Feladó: András Meixner <meixnera@gmail.com> 
Date: 2022. aug. 20., Szo 18:32 
Subject: Re: 2022.I.Félévi Beszámoló könyvvizsgálatához 
To: Margaréta Szendrődi <szendrodi.babi@gmail.com> 
Cc: László Póré <pore.laszlo@pecsikommunikacio.hu>, Pónya Balázs <balup1979@gmail.com>,
<n.betti86@gmail.com>, Forgács Anikó <forgacs.aniko@pecsma.hu>, <kablar.janos@pecsikommunikacio.hu>,
<meixner.andras@pecsikommunikacio.hu> 

[Az idézett szöveg el van rejtve]

Póré László <pore.laszlo@pecsikommunikacio.hu> 2022. augusztus 24. 12:05
Címzett: András Meixner <meixnera@gmail.com>
Másolatot kap: Margaréta Szendrődi <szendrodi.babi@gmail.com>, Pónya Balázs <balup1979@gmail.com>,
n.betti86@gmail.com, Forgács Anikó <forgacs.aniko@pecsma.hu>, kablar.janos@pecsikommunikacio.hu,
meixner.andras@pecsikommunikacio.hu

Kedves András!

Köszönöm az észrevételeket, a kérdésekre sorrendben válaszolok.
1 A PKK kezelésében lévő médiumok esetében - pecsma.hu, Pécsi Hírek, busz reklám, Pétáv áthidalók, Pécs Tv -
minden terméknél, kivéve a Pécs Tv, 15-20 százalékos bevétel növekedést terveztünk, illetve növekedést
terveztünk a marketing és reklámügynökségi bevételek tekintetében is. A 2022-es üzleti tervünket csatoltan küldöm.

2. A veszteséges területeket egyértelműen azonosítottuk és javaslatot tettünk az átalakításra, illetve megszüntetésre.
Az első javaslatunk a Pécsi Hírek példányszámának optimalizálására vonatkozott, mivel a heti megjelenés, illetve a
papírárak növekedése azt eredményezte, hogy a tervezett bevételek mellett is a termék eredménye -17.200 eFT. A
tavalyi évben az egy 16 oldalas termék költsége 953 eFt volt, míg ebben az évben ugyanezekkel a paraméterekkel
1.488 eFt az egy megjelenésre jutó költség. Természetesen a heti megjelenés és a papírárak emelkedéséből
származó költség növekedést kalkulációban jeleztük a tulajdonos felé, annak jóváhagyása megtörtént, ám
finanszírozás nem érkezett. A példányszám optimalizálásra vonatkozó javaslatunkat a tulajdonos elutasította. A
másik veszteséges terület a televízió, amelynek az eredménye 16- hónapban 22.365 eFt. Javaslatott tettünk a
televízió teljes átalakítására, mely szerint a lineáris televíziót non lineáris irányba kell fejleszteni, melyre több példát
látunk mind hazai, mind nemzetközi szinten. A tulajdonosi döntés előkészítésének érdekében kutatást
végeztettünk felvállalva ennek 2.000eFt + áfa költségét. A kutatás eredménye egyértelműen alátámasztja
elképzelésünket a fejlesztési irányt tekintetében. A kutatás eredményét prezentáló anyagot csatolva küldöm.

3. Az felvetés jogos és megvalósítandó, kérem Babit, hogy készítsen egy ilyen mellékletet a beszámolóhoz a fenti két
termék bevételi és költség adatainak felhasználásával.

4 Sajnos ez nem lehetséges, mert törvényi kötelezettség írja elő, hogy az önkormányzat és a PKK között egy
"Közfeladat ellátási szerződés"-nek kell fennállnia, amely meghatározza, hogy a PKK milyen feladatokat köteles
ellátni az önkormányzat megbízásából. Ezen feladatokhoz rendelt támogatási összegeket pedig a minden évben
megújuló "Támogatási szerződés" tartalmazza. Egyébként ez a rendszer 2020 óta működik.

Egy megjegyzés a végére. A csatolt üzleti terven a megtervezett piaci bevételek és működési költségek ismeretében
éves szinten 144.000 eFt önkormányzati finanszírozási igényt jelöltünk meg a plusz-mínusz 0 eredmény eléréséhez.
Ezzel szemben az első félévre igényelt 72.000 eFt szemben 38.500 eFt realizálódott. Ha tekintetbe vesszük a
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különbözetet (33.500 eFt) könnyen belátható, hogy a 17.800 eFt-os veszteséggel szemben az első félévben a
társaságnak 15.700 eFt-os nyeresége lenne az igényelt önkormányzati finanszírozás teljesülése esetén.

Üdvözlettel!
Laci  

Póré László | ügyvezető igazgató
|t. +36(20)344-6450
|e. pore.laszlo@pecsikommunikacio.hu
Pécsi Kommunikációs Központ Kft. | 7621 Pécs, Király u. 27.
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András Meixner <meixnera@gmail.com> 2022. augusztus 24. 13:04
Címzett: Margaréta Szendrődi <szendrodi.babi@gmail.com>
Másolatot kap: László Póré <pore.laszlo@pecsikommunikacio.hu>, Pónya Balázs <balup1979@gmail.com>,
n.betti86@gmail.com, Forgács Anikó <forgacs.aniko@pecsma.hu>, kablar.janos@pecsikommunikacio.hu,
meixner.andras@pecsikommunikacio.hu

Tisztelt FEB tagok!

Póré László a feltett kérdéseimre megadta a választ. Ezeket el tudom fogadni, de természetesen a cég veszteséges
működését csak a tulajdonos - az önkormányzat - képes orvosolni, amennyiben vagy hozzájárul a veszteséges
ágazatok leépítéséhez/átalakításához, vagy többlet finanszírozást ad.
Ezért kérem, hogy az alábbi FEB határozatot fogadjuk el! Az egyetértő nyilatkozatot kérem a cégvezetésnek
elküldeni! Ha módosítási javaslat van, az nekem és a cégvezetésnek úgyszintén!

"A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. Felügyelőbizottságának Határozata

A FEB megtárgyalta a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 2022. I. Félévi Beszámolót a mellékleteivel együtt. Ennek
során az alábbiakat állapította meg:
1./ A Beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelel.
2./ A PKK Kft. a viszgált időszakban veszteséges volt. Amennyiben a tendencia folytatódik, a cég működése
veszélybe kerül.
3./ A veszteséges működés legfőbb tényezői a PÉCS TV és a Pécsi Hírek alulfinanszírozottsága és veszteséges
tevékenysége, ami részben az inflációnak és a területen tapasztalható jelentős áremelkedéseknek köszönhető.
4./ A cégvezetés tett lépéseket a veszteségek csökkentésére, de eszközei kevésnek bizonyultak, a tulajdonos
hathatós segítsége nélkül.
Mindezek alapján a FEB a beszámolót az alábbiak mellett fogadja el:

1./ Felkéri Póré László ügyvezetőt, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az önkormányzattal, mint tulajdonossal
a cég további működésére vonatkozóan, hogy a veszteséget csökkenteni, vagy elkerülni lehessen. Kezdeményezze
a veszteséges ágazatok átalakítást, ehhez készítsen konkrét javaslatokat!
2./ A FEB tájékozatatja a tulajdonos Pécs Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Pécsi Kommunikációs
Központ Kft. újfent veszteséges, mivel olyan feladatai vannak, melyeket a jelenlegi támogatási-finanszírozási
rendszerben nem tud még nullszaldósan sem ellátni. Ezért szükségét látjuk, mind a támogatási keretek
megemelésének, mind pedig a cég eddigi tevékenységének átalakítására a veszteséges területeken (PÉCS TV,
Pécsi Hírek). Javasoljuk, hogy erre vonatkozóan záros határidőn belül szülessen döntés.

Pécs, 2022, augusztus 24."

Meixner András
FEB Elnök
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