KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2009. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz,
a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig folytatott
tevékenységéről
I.

A Társaság bemutatása

A Társaság neve:

Magyar Légimentő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

1055 Budapest Markó u. 22.

Tulajdonos:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 100%-ban tulajdonos, az
Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésébe átadva

A Társaság tulajdonosi körében a 2009. évben változás nem történt.
Alapítás időpontja:
Alapító okirat utolsó módosítása:

2005. november 4.
2010. április 1.

Alapítói vagyon:

3.000.000,-Ft

KSH száma:

22214483-8690-113-01

Cégjegyzékszám:

01-09-921689

Képviselő:

Dr. Túri Péter, ügyvezető igazgató

A Társaságnál 2009-ben 5 fős, 2010. április 1-től 3 fős Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő
Bizottság tagjai:
2009-ben:
Nagy Zsolt, elnök
Dr Ari Lajos, tag
Dr. Rácz Jenő, tag
Dr. Balla Rozália, tag
Dózsa Csaba, tag
2010-ben
Nagy Zsolt, tag
Jánosi Valéria, tag
Dr. Baráth Lajos, tag
Társaságunk könyvvizsgálatát az Audit Network Hungary Kft (székhelye: 1036 Bp. Galagonya u. 5.,
kamarai tagsági száma: 002158), személy szerint: Dr. Lukács János (kamarai tagsági száma:003567)
végzi. Az éves könyvvizsgálat díja: 1.300 eFt+áfa
A társaság fő tevékenységi köre:

86.90 –Egyéb humán egészségügyi ellátás (kiemelten közhasznú)

A tárgyidőszakban a társaságnál a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma
: 78 fő
A mérlegkészítés időpontja: 2010. április 30.

II.

A számviteli politika főbb előírásai:

A Társaság a kettős könyvvitel módszereit alkalmazza, Számviteli politikáját és Számlarendjét a 2000.
évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) előírásainak megfelelően készítette el.
A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. számú törvénynek és az egyéb szervezetek
beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.)
Korm. rendeletnek és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a 2006. évi
IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően állítja össze a beszámolót.
A számviteli törvény 22. § (1) bekezdése szerint Társaságunk a beszámoló mérlegének formáját a
törvény 1. számú mellékletének „A” változatát választotta.
A számviteli törvény 71. § (2) bekezdése szerint a vállalkozás a 2. és 3. számú mellékletben szereplő
eredmény-kimutatások közül az „A” típusú összköltség eljárással készítette el eredmény-kimutatását.
A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e, a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év
április 30.
A könyvelést, folyószámla vezetést és a beszámoló összeállítását Schadl János (regisztrációs száma:
MK178688 ) végzi.
A költségek kizárólag az 5. Költségnem számlaosztályban kerültek könyvelésre.
A mérlegtételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént,- a leltár egyeztetéses módszerrel, a
tárgyi eszközök és a raktárkészlet tekintetében mennyiségi felvétellel készült. A mérlegben a tárgyi
eszközöket, immateriális javakat a fordulónapi értéken szerepeltetjük.
A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárakban ténylegesen meglévő összegben
szerepel.
A források a mérlegben könyv szerinti értéken kerültek bemutatásra.

Ellenőrzések megállapításainak minősítése
A különböző ellenőrzések során a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosan feltárt hibák
esetén jelentős összegű a hiba, ha ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások összege
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át.
Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a
megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját
tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).

Az értékvesztés elszámolásának sajátosságai
Az értékvesztés szempontjából jelentősnek és tartósnak kell tekinteni:
•

A befektetett- és forgóeszközök között nyilvántartott, tulajdoni részt jelentő befektetések könyv
szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözetet,

•

a vevők és adósok minősítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján
megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti
veszteség jellegű különbözetet,

•

amennyiben az értékvesztés a könyv szerinti értéknek több, mint 20 százaléka.

A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti
különbözetet akkor tekintjük jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint a könyvszerinti érték 2%-a.

Értékelés szabályai
A külföldi pénzértékre szóló eszközök, és kötelezettségek év végi értékelésénél a választott
devizaárfolyam (MNB árfolyam) mérleg fordulónapi árfolyamértékét alkalmazza a társaság. Az
értékelést megelőzően el kell számolni az esetleges értékvesztést. Ha a könyv szerinti érték és a mérleg
fordulónapi árfolyamon számított érték különbözete meghaladja a 100 eFt-ot, akkor azt tételesen
könyvelni kell.

Értékcsökkenés elszámolásának szabályai
A leírást üzembe helyezéskor el kell kezdeni és addig folytatni, amíg az eszköz nettó értéke a
maradványértékre nem redukálódik.
A maradványértékig leírt eszközök után a további leírás csak akkor lehetséges, ha ezt a rendkívüli
körülmények (tartós értékvesztés, megsemmisülés) indokolják. A kis értékű (100.000 Ft egyedi érték
alatti) tárgyi eszközök értéke használatba vételkor, egy összegben kerül elszámolásra, tervezett
értékcsökkenésként. Az értékcsökkenést félévente számoljuk el.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni:
•

ha az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke illetve azok mérlegkészítéskori piaci
értéke közötti eltérés a számviteli politikában meghatározott mértéken felül tartós, és jelentős
mértékű.

•

ha a szellemi termék, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, vagy a Társaság. tevékenységének
változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott, megsemmisült, hiányzik és ezért
rendeltetésszerűen nem használható. A terven felüli értékcsökkentést olyan mértékig kell elvégezni,
hogy az eszköz a mérlegben a használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor ismert, piaci
értéken szerepeljen.

Követelések értékelése
•

Belföldi vevőköveteléseket áfával növelt, másik fél által elismert, számlázott összegben mutatjuk
ki, amíg a követelést pénzügyileg nem rendezték, váltóval ki nem egyenlítették, veszteségként
leírásra nem került. A Társaság az adós által vitatott összeget akkor sem szerepelteti a
mérlegértékek között, ha az adós ellen pert indít. Addig ezen követeléseket analitikus
nyilvántartásban vezeti.

•

A devizában fennálló követelést a szerződés szerinti teljesítési napon érvényes devizaárfolyamon
számítjuk át forintra.

A pénzeszközök értékelése
Aktiválás:
•

forintban nyilvántartott pénzeszközök esetén a befolyt forintérték,

•

devizás pénzeszközök esetén, az MNB árfolyamán számított érték a nyilvántartás alapja.

Aktív időbeli elhatárolások
Ezen a soron kell kimutatni a mérleg fordulópontja előtt felmerült olyan kiadásokat, amelyek csak a
mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el költségként, valamint a mérleg fordulónapja után
esedékes, de a mérleggel lezárt időszakra elszámolandó bevételeket. Ezekről, a tételekről analitikus
nyilvántartást készít a társaság.

A kötelezettségek értékelése
•

forintban keletkezett kötelezettségeknél a szerződésben vagy a számlában szereplő összeg

•

devizában, valutában a keletkezett kötelezettség, ha pénz – deviza, valuta - beérkezéséből
származik, akkor a pénzügyi teljesítés napján érvényes MNB árfolyamán meghatározott összeg

•

devizában, valutában a keletkezett kötelezettség, ha pénz beérkezéséből származik, és a deviza
forint értéke a forint folyószámlán kerül állományba, akkor a deviza vételi árfolyama szerinti összeg

•

devizában, valutában a keletkezett kötelezettség, ha nem pénz beérkezéséből származik, akkor
állományba vétel a kötelezettség keletkezése napján érvényes MNB árfolyama szerinti összeg.

Passzív időbeli elhatárolás
Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni:
•

a mérleg fordulónapja előtt befolyt bevételt, ami a következő időszak bevételét képezi,

•

azt a költséget, amely a tárgyévet terheli, de pénzkiadásként csak a következő időszakban történik
meg. Ezekről, a tételekről analitikus nyilvántartást vezet a társaság.

III.

Számszaki adatok, elemzések, kiegészítések

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

ESZKÖZÖK
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök
bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 2009-ben

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

adatok e Ft-ban
Záró

Befektetett eszközök
2008.12.31.
Immateriális javak
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
Idegen ingat. végzett felújítás
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
Gépek, berendezések
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték
Befejezetlen beruházások
Összesen
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték

2009.12.31.

509
508
1

2.338
236
2.102

2.847
744
2.102

11.264
918
10.346

2.546
252
2.294

5.868
747
5.121

7.942
423
7.519

57.734
18.145
39.589

40.257
20.125
20.132

4.342
1.676
2.666

93.649
36.594
57.055

58.740

304.419

44.617

318.542

128.247
19.571
108.676

349.560
20.613
328.947

54.827
2.423
52.404

422.980
37.761
385.219

Immateriális javak
Az immateriális javak között 2009-ben a munkaidő nyilvántartó és beléptető rendszer került aktiválásra.
Tárgyi eszközök
Az ingatlanoknál 2009-ben eladásra került a Frisohall csarnok illetve aktiválásra kerültek a sármelléki
és a miskolci bázison végzett aszfaltozási munkák.
A gépek, berendezések, járművek közül eladásra került két gépjármű. A 40.257 eFt-nyi beszerzésből a
legnagyobb tételek öt gépjármű és őt mobil üzemanyagtöltő megvétele volt.
Az értékcsökkenés elszámolására a számviteli politikában leírtak szerint került sor.
A kis értékű tárgyi eszközöket a Számviteli törvény által szabályozott értékben a használatba vételkor
egy összegben amortizáltuk.
A beszámolási időszak alatt terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt.
A befejezetlen beruházások értéke 318.542 eFt volt 2009 végén. Ez legnagyobb részt a szentesi és a
budaörsi bázis építési költségei.

Befektetett eszközök
A befektetett eszközök között 969 eFt-ot tartunk nyilván, ami legnagyobb részt a Pécsett és Miskolcon
bérelt lakásokra illetve a Europcar autókölcsönző részére fizetett kaució értéke.

Készletek
A készletek között tartjuk nyilván a mérleg fordulónappal raktáron lévő alábbi eszközöket az alábbi
értéken:
Egészségügyi fogyóeszköz
Gyógyszer
Üzemanyag
Helikopter alkatrész
Összesen

564 eFt
160 eFt
13.994 eFt
27.259 eFt
41.977 eFt

Követelések
Külföldi vevő követelésként, az analitikus nyilvántartással megegyezően 1.525 eFt-ot tartunk nyilván.
Követelések
adatok e Ft-ban
Vevők (belföldi és külföldi)
Eurocopter Deutschland GmbH
110
EOS RISQ
1.415
Összesen:
1.525
Az Eurocopter GmbH felé való követelés teljes összege 408 eFt, de mivel már 2 éve fenn áll, és
bizonytalannak ítéljük a befolyását, ezért a fenti összeg 75%-ára értékvesztés lett elszámolva, így a
követelés összege 110 eFt lett.
Az egyéb követelések értéke 102 eFt, ami munkavállalóknak folyósított előleg.
Szállítóknak való túlfizetés miatt 119 e Ft követelést tartunk nyilván.
Értékpapírok
Az értékpapírok állománya 78.812 eFt 2009. december 31-én, amely teljes egészében rövid lejáratú
diszkont kincstárjegy volt.

Pénzeszközök
Pénzeszközök
Pénztár
Valutapénztár
Bankszámla
Értékpapírszámlához tartozó pénzszámla
Beruházási bankszámla
Bankkártyához kapcsolódó számla
Összesen:

adatok e Ft-ban
497
1.128
53.142
71.090
246
562
126.665

Aktív időbeli elhatárolás
A bevétel aktív időbeli elhatárolása között szerepel az értékpapíroknál nyilvántartott diszkont
kincstárjegyek 2009. évi időarányos hozama, 639 eFt, amely csak 2010-ben a lejáratkor folyt be.

FORRÁSOK
Saját tőke
A saját tőke összetétele
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Összesen:

adatok e Ft-ban
3.000
178.805
-37.129
144.676

Kötelezettségek
Rövidlejáratú kötelezettségként mutatjuk ki az alábbiakat:
Belföldi szállítói kötelezettségként, az analitikus nyilvántartással megegyezően 209.579 ezer Ft-ot
tartunk nyilván.
Külföldi szállítók között 14.323 ezer Ft ( 51.617,48 Euro) kötelezettség szerepel.
Szállítók
SZJA elszámolás
Munkaadói, munkavállalói stb. befizetési kötelezettség
ÁFA kötelezettség
Jövedelem elszámolási számla
Társadalombiztosítási kötelezettség
MNYP
Összesen:

adatok e Ft-ban
223.902
14.890
2.631
44.577
15.578
17.238
1.437
320.253

Passzív időbeli elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások összege 2009-ben 171.098 eFt volt, amelyből a költségek passzív
időbeli elhatárolása 1.625 eFt, ami az éves könyvvizsgálat összege.

Halasztott bevételként mutatjuk ki a következő tételeket:
EÜM támogatás mobil tartályok vásárlására
2008. évi OMSZ által működési költségekre adott támogatásból
eszköz beszerzésre fordított összeg még le nem írt része
Véglegesen átvett eszközök még le nem írt értéke
2009. évi OMSZ által működési költségekre adott támogatásból
eszköz beszerzésre fordított összeg még le nem írt része
Társadalmi beruházások a társaság beruházásaira és működésére
Társadalmi támogatások a szentesi bázis építésére
Összesen:

17.076 eFt
17.954 eFt
476 eFt
16.826 eFt
77.649 eFt
39.492 eFt
169.473 eFt

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK
Összes bevétel:
Értékesítés nettó árbevétele:
Belföldi
Export
Egyéb bevételek
Alapítótól kapott támogatás
Jövedéki adó visszatérítés
Értékesített tárgyi eszközök bevétele
Továbbszámlázás
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel
EÜM-től kapott támogatás
Pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb kapott kamat, hozam:
Árfolyam nyereség (pénzügyileg realizált):
Rendkívüli bevételek
A halaszott bevételként elszámolt fejlesztési támogatás
időarányos feloldása:

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
Összes ráfordítás
Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség
üzemanyag költség:
gyógyszer, kötszer, orvosi oxigén:
üzemeltetéshez szükséges anyagbeszerzések:
helikopter alkatrész:
áramdíj:
gázdíj:
víz-csatorna díj:
irodaszer:
Igénybe vett szolgáltatások
bérleti díjak:
oktatás:
karbantartási költségek:
egyéb igénybevett szolgáltatás:

1.837.454
42.684
40.380
2.304
1.753.566
1.674.940
69.874
4.300
1.628
346
2.478
28.739
10.809
17.930
12.465
12.465

1.874.583
1.324.697
158.193
131.588
12.737
5.762
5.296
1.128
845
475
362
1.088.088
1.001.352
49.833
15.956
13.038

utazási és kiküldetési költségek:
telefon, internet költségek:
szállítás:
posta költség:
reklám költségek:
Egyéb igénybe vett szolgáltatások:
biztosítási díjak:
szakértői díjak:
bank költségek:
reprezentációs költség:
hatósági díjak, illetékek:
különféle egyéb költségek:
Eladott (közvetített) szolgáltatások:
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség:
munkabér:
jutalom, prémium:
betegszabadságra járó távolléti díjak:
megbízási díj, tisztelet díjak:
Személyi jellegű egyéb kifizetések:
napidíjak:
utazási költségtérítés :
étkezési jegy:
cégautóadó:
Bérjárulékok:
nyugdíjjárulék:
egészségbiztosítási járulék:
munkaadói járulék:
egészségügyi hozzájárulás:
szakképzési hozzájárulás:
egyéb bérjárulék:

2.590
2.522
2.515
150
132
56.997
33.841
18.365
1.394
1.170
317
1.910
21.419
446.863
313.963
299.251
7.837
657
6.218
30.626
9.533
18.277
2.163
653
102.274
76.876
13.569
7.539
1.156
-731
3.865

Értékcsökkenési leírás
Terv szerinti értékcsökkenés:
Kis értékű eszközök egy összegben leírt écs-je:

20.541
14.007
6.534

Egyéb ráfordítások
Értékesített tárgyi eszköz ny. sz. értéke:
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok:
Követelések után elszámolt értékvesztés
Helyi adók:
Költségvetéssel szemben fizetendő adók:
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetés:
Kerekítési különbözet:

67.608
7.787
1.904
629
115
57.173

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Árfolyamveszteségek elszámolása (pénzügyileg realizált)

14.873
14.873

Rendkívüli ráfordítások
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0
-37.129

Értékesítés nettó árbevétele
Az értékesítés nettó árbevétele 42.684 eFt volt, ami a belföldi és külföldi beteg- és szervszállításokból,
valamint a Forma 1 és rally verseny rendezvényeken a társaság által biztosított mozgóőrségből valamint
vállalkozási tevékenységként oktatásból illetve helikopter karbantartásból eredt.

Egyéb bevételek
Az egyéb bevételek legnagyobb hányadát az alapítótól kapott támogatás és a jövedéáki adó visszatérítés
teszi ki.
Az egyéb bevételek között jelentkezett két gépkocsi és egy csarnok eladásának bevétele.
Az EÜM-től kapott mobil üzemanyagtartályok beszerzésére nyújtott támogatásnak csak akkora része
jelentkezik bevételként, amekkora az adott eszköz értékcsökkenése volt a tárgyidőszakban.

Pénzügyi műveletek bevételei
A pénzügyi műveletek bevétele 2009-ben 28.739 eFt volt, melyből 10.809 eFt volt a diszkont
kincstárjegyek hozama, illetve 17.930 eFt a devizás vevői és szállítói számlákon realizálódott árfolyamnyereség.

Rendkívüli bevételek
A rendkívüli bevételek értéke 12.465 eFt volt 2009-ben, ami az OMSZ-on keresztül a költségvetéstől
származó támogatás beruházásokra fordított részének a 2009. évi értékcsök-kenése révén keletkezett
bevétel.

Anyagjellegű ráfordítások
Az anyagjellegű ráfordítások értéke 2009-ben 18,6%-kal volt magasabb az előző évinél.
Az anyagköltségek 81%-át a helikopterek üzemanyagköltsége teszi ki. További jelentős tétel a
helikopterekhez szükséges alkatrészek költsége.
Az eladott közvetített szolgáltatások értéke továbbszámlázott alvállalkozói teljesítés volt.
Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások ráfordításainak 90,41%-át az 5 osztrák helikopter bérleti
díja tette ki.
Az egyéb szolgáltatások ráfordításainak 59,37%-át a biztosítási díjak, 32,22%-át a szakértői díjak
(könyvelő, könyvvizsgáló, jogász, stb.) tették ki. A többi részt hatósági díjak, pénzügyi szolgáltatás díja
és különféle egyéb költségek tették ki.

Személyi jellegű ráfordítások
A személyi jellegű ráfordítások az előző évihez képest 12,17%-kal növekedtek, ami annak is
köszönhető, hogy 2009-ben már 7 bázison folyt a munka.
A bérjárulékok csupán 5,6 %-kal növekedtek köszönhetően a járulékkulcsok évközi csökkenésének.
A szakképzési hozzájárulás kedvezményét 2007 és 2008-ban a társaság nem számolta el, erre 2009-ben
került sor, ez okozza azt, hogy a szakképzési hozzájárulásnak negatív, vagyis követel egyenlege volt a
tárgyévben.

Értékcsökkenés
Az értékcsökkenést az adótörvényben meghatározott módon számolja el a társaság, az alábbi
táblázatban található értékcsökkenési kulcsok szerint.

Tárgyi eszközök típusai
100 eFt alatti eszközök
Program
Építmény
Könnyűszerkezetes építmény
Egészségügyi és egyéb berendezések
Járművek
Számítástechnikai berendezések

Értékcsökkenési kulcs
100%
50%
2%
6%
14,5%
20%
33%

Egyéb ráfordítások
Az egyéb ráfordítások között lett elszámolva két gépjármű és egy Frisohall csarnok eladása miatt azok
nyilvántartási értéke 7.787 eFt értékben.
Itt került elszámolásra két káreseményhez kapcsolódó jelentős ráfordítás. Az egyik a 2008. júliusban
lezuhant helikopter 2009-ben ránk terhelt biztosítási önrésze 42.700 eFt értékben. A másik jelentős tétel
egy szintén az előző évhez köthető pilóta hiba miatti hajtómű meghibásodásának tárgyévi javítása
13.511 eFt értékben.
Az egyéb ráfordítások között lettek továbbá elszámolva 2.923 eFt értékben adók, illetékek, bírságok,
késedelmi kamatok, egyéb kártérítések.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzügyi műveletek ráfordításai árfolyamveszteségből adódtak.

Rendkívüli ráfordítások
A rendkívüli ráfordítás nem volt 2009-ben.

Adózás előtti eredmény
A társaság adózás előtti eredménye 2009-ben 37.129 eFt veszteség volt. Ez a veszteség azonban nem a
2009. évi gazdálkodásnak volt az eredménye, hanem az egyéb ráfordítások között nyilvántartott előző
években történt káreseményekhez ebben az évben kapcsolódó 56.212 eFt-nyi ráfordításnak, melynek az
összegét nem lehetett 2008-ban előre látni.

Budapest, 2010. május 14.

ügyvezető igazgató

