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1.  Általános rész 

 

A Kiegészítő melléklet a Számviteli tv. szerinti KOPINT-DATORG  zRt. Számviteli 

Politikája figyelembevételével készült, azzal a céllal, hogy az előírt Mérleg és Eredmény-

kimutatás adatain túl a Számviteli tv.-ben meghatározott egyéb információkat nyújtson. 

  A zRt. 2005. szeptember 21. napjától egyszemélyes részvénytársaságként működik. A 

közgyűlés hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja, alapítói határozat formájában.  

 A 2007. évi CVI. tv. értelmében az állami tulajdonú részesedés felett a tulajdonosi jogot  a 

Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. 

A részvényeket 2008. április 22-én vette át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

A társaság 2008. június 16. napján támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséggel, mint Támogatóval, valamint a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 

Urbanisztikai Kht-val, mint Közreműködő Szervezettel a Központi Elektronikus Szolgáltató 

Rendszer bővítése, a közművesített szolgáltatások kialakítása és fejlesztése tárgyú projekt 

megvalósítására (továbbiakban: KR2 rendszer). A Támogató döntése alapján a zRt. vissza nem 

térítendő támogatásban részesül.  

Projekt azonosító száma: EKOP-2.1.2.-07-2008-0001. 

A Projekt  megvalósításának időszaka: 2008. március 1 – 2009. december 1. 

A Projekt elszámolható költsége  4.857.107.446  Ft.  

A megvalósítás teljes költsége és ráfordítása a projekt megvalósítási időszak alatt  5.748.558.100 

Ft, melyből 4.843.336.517 Ft volt a támogatás összege. 

2009. március 29-én az MNV Zrt-vel kötött kölcsönszerződés alapján a Projekt saját forrásból 

fizetendő ÁFA átmeneti finanszírozására 800.000.000,- Ft tulajdonosi kölcsönt biztosított. A 

kölcsönt a szerződésben meghatározott ütem szerint kell visszafizetni 2010. május 30-ig. 

 A társaság, mint konzorcium vezető 2009. június 24. napján támogatási szerződést kötött 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint Támogatóval, valamint a VÁTI Magyar Regionális 

Fejlesztési és Urbanisztikai Kht-val, mint Közreműködő  Szervezettel az  Elektronikus Levéltár 

megvalósítására (továbbiakban: EL rendszer). 

A megvalósításban résztvevő konzorciumi tagok: Magyar Országos Levéltár, Budapest Főváros 

Levéltára. 

A konzorcium a Támogató döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A Projekt azonosító száma: EKOP-1.2.8.-08-2008-0001. 

A Projekt megvalósításának időszaka: 2009. február 1-től – 2011. szeptember 30. 

A Projekt elszámolható összköltsége: 2.912.894.000,- Ft 

 Az Alapító nem pénzbeli hozzájárulással 578/2009.(XII.09.) részvényesi határozattal a 

zRt-ben tőkét emelt, így a társaság alaptőkéje 949.900.000,- Ft, amelyet azonban a Cégbíróság 

2010. január 21-én jegyzett be. 
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A társaság elnök-vezérigazgatója Dr. Krupanics Sándor úr 2009. február 11-én megállapo-

dott az MNV Zrt. vezérigazgatójával munkaviszonyának 2009. augusztus 12-vel közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről. A munkavégzés alól 2009. február 12-vel felmentették, 

az Igazgatóság elnökségéből visszahívták. 

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a 60/2009.(II.18.) részvényesi határozattal 2009. 

február 23-tól Oláh István György urat a zRt. vezérigazgatójának nevezte ki és megválasztotta az 

Igazgatóság tagjának, Dr. Pásztory Tamás urat pedig az Igazgatóság elnökének. 

Az Igazgatóságban bekövetkezett változások: Szakmáry Ákos úr megbízatása 2009. 

szeptember 2-án, Harvay Gusztáv úr megbízatása 2009. február 01-én lejárt, Dr. Szuper József úr 

megválasztásra  került 2009. március 04-től.  

Kis Péter úr - a Felügyelő Bizottság elnöke – 2009. szeptember 3-tól újra választásra 

került, valamint Kelecsényiné Gáspár Katalin FB tag visszahívásra került 2009. október 1-től. 

Szintén újraválasztották a társaság könyvvizsgálóját Németh Csabáné személyében, két 

éves időtartamra 2011. május 31-ig. 

1.1. A Számviteli Politika 

 

Jelen Kiegészítő melléklet csakúgy, mint az egész beszámoló, a KOPINT-DATORG zRt. 

Számviteli Politikája alapján készült. 

 

A Társaság Számviteli Politikája továbbra is azt a célt szolgálja, hogy az éves beszámoló 

és az annak alapját képező számviteli rendszer a Számviteli tv. előírásainak és a számviteli 

elveknek az érvényesülését hosszú távon biztosítsa a helyi adottságok figyelembevételével.  

 A zRt. könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A mérleget és az 

eredménykimutatást a Számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata alapján készítette el.  

Az eredménykimutatás összeállításánál az „összköltség eljárás” módszerét alkalmazta. 

A mérleg és az eredménykimutatás választott típusa az előző évhez képest nem változott. 

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.  

A zRt. mérlegkészítésének időpontja: 2010. április 15. 
  

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet, vagy az előző éveket érintő 
gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.  

 

1.2. A számviteli alapelvek 

 

A könyvvezetés során és a 2009-es beszámoló elkészítésében a jövőben is követendő 

alapelv a tevékenység folytatásának elve. A beszámoló emellett a Számviteli törvény egyéb 

alapelveinek messzemenő szem előtt tartásával készült. 
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1.3. A KOPINT-DATORG  zRt.  2009. évi gazdálkodásáról 

 

A 2009. évben 14 MFt adózás előtti eredmény és mérleg szerinti eredmény realizálódott.  

A saját tőke a 2009. évi mérleg szerinti eredménnyel növekedett. 

A befektetett eszközök állománya – az EU-s programok megvalósítása miatt - több mint 

két és félszeresére emelkedett, a forgó-eszközök állománya 54,3 %-kal nőtt. A forgóeszközökön 

belül a hasonló arány mutatkozik a 2008. évhez képest. Nőtt a pénzeszközök és a követelések 

állománya.  

A zRt. likviditási helyzetére jellemző, hogy a cash-flow helyzet 2009-ben is kritikus volt, 

különös tekintettel az EU-s projektekkel kapcsolatos előírások betartására. A társaság tulajdonosi 

hitelre kényszerült a rossz cash-flow helyzet miatt. A tulajdonosi kölcsön visszafizetése miatt 

nem látszott elkerülhetőnek a további banki kölcsön igénybevétele. 

Tovább rontotta a gazdasági helyzetet, hogy 2009. évben a gazdasági válságra hivatkozással 

jelentősen romlott a vevők határidőre történő fizetése. A tendencia 2010-ben is tapasztalható. 
 
 

Főbb adatok 

Eredményadatok (EFt) 

                                                     

Megnevezés                    2008.                 2009. 

Nettó árbevétel 3 125 917 3 245 669 

Egyéb bevétel 38 296 319 470 

Aktivált saját teljesítmények értéke 437 974 2 035 222 

Pénzügyi bevételek  3 340 84 746 

Bevételek összesen                                            3 605 527 5 685 107 

Költségek   3 404 365 5 545 741 

Egyéb ráfordítások                  178 943 117 884 

Pénzügyi ráfordítások                  10 920 9 876 

Ráfordítások összesen                                        3 594 228 5 673 501 

Szokásos vállalkozási eredmény  11 299 11 606 

Rendkívüli eredmény                                                -246 2 410 

Adózás előtti eredmény                                            11 053 14 016 

Társasági nyereségadó                                              8 628 0 

Különadó 421 0 

Mérleg szerinti eredmény                                          2 004 14 016 
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Mérlegadatok (EFt) 

            

 
Megnevezés                         2008. 

                  
                   2009. 

            
Befektetett eszközök              2 449 012 6 245 160 

Pénzeszközök 50 254 132 325 

Értékpapírok   0 0 

Készletek      60 601 18 432 

Követelések   640 154 1 006 425 

Aktív időbeli elhat. 1 303 805 864 495 

Saját tőke                        1 238 605 1 252 621 

Céltartalék    92 529 96 791 

Kötelezettségek          1 727 077 2 025 772 

Passzív időbeli elhat. 1 445 615 4 891 653 

 

2. MÉRLEG és EREDMÉNYKIMUTATÁS 

2.1. A MÉRLEG és az azzal kapcsolatos kiegészítő adatok, információk 

2.1.1. A MÉRLEG adatainak változása 

Az év végi mérlegadatok közötti eltérések soronként kerülnek részletezésre: 

05. sor: 

 A vagyoni értékű jogok könyvszerinti értéke jelentős mértékben,  699 MFt-tal változott, 

amit elsősorban az EKOP projektek keretében megvalósuló KR2 rendszer támogatott  

fejlesztéshez vásárolt szoftver termékek 675 MFt-os beszerzése okozott, valamint a szoftver 

vásárláshoz kapcsolódó nem támogatott beruházási összeg, mely 234 MFt. A zRt. egyéb 

beruházása 19 MFt volt. Az értékcsökkenés 229 MFt-tal csökkentette ezen sor összegét. 

06. sor: 

A szellemi termékek között kerültek elszámolásra a saját előállítású szoftverek. A 

szellemi termékek könyvszerinti értékét az aktiválás 23,6 MFt értékben növelte, az 

értékcsökkenés 46,9 MFt értékben csökkentette. Az aktiválás a szerkesztőségi rendszer 

módosítása miatt történt, mely a KR2 rendszer nem támogatott eleme. Összességében a szellemi 

termékek közel 57 MFt nettó értéket mutatnak. 
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11. sor: 

Az ingatlanok értéke a bérelt ingatlanon végzett beruházások miatt 731 MFt-tal 

növekedett. A KR2 rendszer támogatott beruházása 564 MFt, a nem támogatott beruházása 126 

MFt, a zRt. egyéb beruházása 43 MFt volt. Az elszámolt értékcsökkenés 2,0 MFt.   

12. sor: 

A műszaki gépek, berendezések 3.025 MFt növekedést mutat. A KR2 rendszerrel 

kapcsolatos támogatott hardver beruházás 2.541 MFt, a nem támogatott beruházás 522 MFt, a 

zRt. beruházása 34 MFt. Az értékcsökkenés 72 MFt-tal csökkentette a nyilvántartási értéket. 

13. sor: 

Az egyéb berendezések nettó értéke az előző évek tendenciájához képest változatlan, 

kismértékű beruházás mellett az értékcsökkenés e berendezések nettó értékét lényegesen nem 

változtatta. 

Ezeknél a gépeknél a beruházás mintegy 4,8 MFt volt, az értékcsökkenés több mint 4,5MFt, az 

eladás nettó érték különbözete 0,1 MFt.  

15. sor:  

 A beruházás soron került elszámolásra az e-Levéltár rendszer 2009. évi ráfordítása 

projektmenedzsment és saját ráfordítás költsége, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó egyéb 

szállítási költségek. 

A fejlesztési munka 2011. szeptember  30-ig tart, ezután  kerül a rendszer aktiválásra. 

 

18. sor: 

A befektetett pénzügyi eszközök összege több mint 1,5 MFt-tal nőtt, amit az egyéb 

tartós részesedés növekedése, valamint az adott kölcsönök állományának kiegyenlítése alakított. 

19. sor: 

      A tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban a KOPINT-DATORG Informatikai és 

Vagyonkezelő Kft-ben lévő üzletrész értéke.  

21. sor: 

    Az egyéb tartós részesedés összértéke több mint 5,1 MFt, összege változott, részletezését és 

magyarázatát a 3.2.1. pont tartalmazza. 

23. sor: 

Az egyéb tartósan adott kölcsönök állományánál a nem értékvesztett kölcsönök 

visszafizetésre kerültek. A tartós kölcsönökön belül az OTP-n keresztül történő lakásépítési 

számla részbeni egyenlegére 2002-ben értékvesztés elszámolására került sor. Ezek a kölcsönök 

kamatmentesek, már elvesztették befektetés jellegüket.  Az értékvesztett dolgozói lakáskölcsön 

tartozás 0,3 MFt, lényegesen csökkent, mert többen kiegyenlítették tartozásukat. Jelenleg 5 főnek 

van tartozása, a legtávolabbi kiegyenlítési határidő 2020. június 30. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K    O    P    I    N    T     -     D    A    T    O    R    G     zR t. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 

29. sor: 

           Az anyagkészlet több mint a negyedére csökkent, értéke a zRt. méreteihez képest nem 

számottevő. Az anyagkészlet csökkenését az anyagok raktárkészletének változása indokolja. 

Továbbra is visszaszorítottak a vásárlások, a raktárkészlet minimális. Ez az elvárás az ütemezett 

szállítással biztosítható. 

30. sor: 

A befejezetlen termelés és félkész termékek összege az előző évhez képest lényegesen 

csökkent. 

A közgazdasági szakértés területén egy görög kollégák által vezetett konzorcium által előállítandó 

informatikai modell a befejezetlen termelés, valamint a deregulációs munka és a tudásportál 

közvetlen költsége. 

A zRt. elkezdte az ISO 27001 szabvány kidolgozását, melyre fordított költségek szintén az 

állomány részét képezik.  

33. sor:  

Az árukészlet csökkenése igen jelentős. Eladásra került a SoftXpand licence. 

36. sor: 

A vevők állománya a zRt. forgalma szempontjából igen magas, - az előző évi ugyancsak 

magas szinthez képest – több mint 328 MFt-tal nőtt. A kintlévőségi helyzet folyamatosan 

elemzésre került, a nem fizető partnerek felszólításra kerültek. A vevőköveteléseket esedékesség 

szerint a 2.1.4. tartalmazza, melyből kiderül, hogy a követelések több mint 96 %-a 2010-ben 

esedékes. Általánosságban azonban elmondható, hogy a szerződő felek a romló gazdasági helyzet 

miatt jellemzően az esedékesség időpontja után átlagosan két-három héttel fizetnek. 

37. sor: 

          A követelések kapcsolt vállalkozással szemben, lényegesen nőtt, mivel 2009-ben a zRt. 

osztalék fizetési kötelezettséget írt elő. Ezt tartalmazza ez a követelés. 

40. sor: 

Az egyéb követelés összege több mint 29 MFt-tal csökkent. Részletezése a 2.1.3. 

pontban.  

43. sor: 

A zRt-nek nincs értékpapír állománya, a működéshez szükséges pénzeszközigény 

feletti részt esetenként bankbetétbe helyezte.  

49. sor: 

            A pénzeszközök több mint 82 MFt-tal növekedtek, oka a bankbetét állomány növekedése. 
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52. sor: 

Az aktív időbeli elhatárolások, több mint 439 MFt-tal csökkentek, amit elsősorban a 

KR2 rendszer keretében a tárgyidőszak után beadott tárgyidőszakra vonatkozó kifizetési kérelem 

az előző évhez képesti lényeges csökkenése okozott. Ezen főkönyvi számon kerültek 

elszámolásra a 2009. évi folyóirat előfizetési díjak, egyéb elhatárolt költségek, az elhatárolt 

kamat- és egyéb bevétel. Az elhatárolt bevételek csökkentek, az elhatárolt költségek nőttek. 

Az elhatárolt kamatbevételek csökkentek, mert a leköthető szabad pénzeszközök állománya 

csökkent. 

Az elhatárolt bevétel három üzemeltetési munka, egy informatikai fejlesztés 2010 évi számlázása. 

Az elhatárolás oka, hogy a zRt. feladatait ugyan 2009-ben teljesítette, de azt a megrendelő csak 

2010. évben fogadta el. 

             A költségelhatárolások között olyan munkák költségei kerültek könyvelésre, mint a 2010. 

évre áthúzódó karbantartási és követési díjak, folyóirat előfizetési költségek, stb. A növekedés  

oka, hogy a zRt. megvásárolta 2009. decemberében a 2010. évi BKV bérleteket. 

 

57. sor: 

           A saját tőke a 2009. évi mérleg szerinti eredmény összegével nőtt. 

58. sor: 

A jegyzett tőke nem változott, a tőkeemelés összege 2010-ben került a Fővárosi 

Cégbíróság által bejegyzésre. Részletezés a 3.2.2. pontban. 

62. sor: 

Az eredménytartalék nőtt az előző év mérleg szerinti eredményével. 

67. sor: 

 A zRt. mérleg szerinti eredménye 14 MFt, az előző évek szintjénél lényegesen 

magasabb, mert társasági adót a zRt. 2009-ben nem az elvárt adó alapján fizeti, mivel a KR2 

rendszer halasztott bevétel visszavezetés következtében az elvárt adóalapját korrigálni nem lehet. 

69. sor: 

 A céltartalék várható kötelezettségekre sornál az 2008. évben 3 évi garanciális 

kötelezettségből 45 MFt (2 évre eső rész) fennmaradó részhez 51 MFt került képzésre a zRt. 

munkavállalóinak felmentési idejére, végkielégítésére. 
 

87. sor. 

 A rövid lejáratú kölcsön összege az MNV ZRT-től a KR2 rendszerrel kapcsolatos 
projekt ÁFA előfinanszírozása miatt kapott tulajdonosi, másrészt a cash pool kölcsön összege. 
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89. sor. 

 A rövid lejáratú hitel az ING Banktól igénybe vett folyószámlahitel összege. 

91. sor: 

A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból nagymértékben, több mint 359 

MFt-tal csökkent. A csökkenés oka, hogy az év végén a KR2 rendszer keretében elszámolt 

szállítók értéke kisebb arányú volt, mint 2008-ban. Ezen szállítókat a Közreműködő Szervezet 

közvetlenül fizeti ki a szállítónak a beadott fizetési kérelem alapján és ekkor kerül könyvelésre a 

szállítói tartozás kiegyenlítése.  

93. sor: 

 A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben lényegesen csökkent, 

az előző évi közel 13 %-a. 

95. sor: 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közel 55 MFt-tal nőttek. 

Részletezése a 2.1.6. pontban található. 

98. sor: 

A passzív időbeli elhatárolások, több mint 3,446 MFt-tal nőttek, amit a KR2 projekt 

keretében történő fejlesztési munka halasztott bevételként való elszámolása okoz. 

A költségek passzív időbeli elhatárolása nagyrészt a munkavállalók részére járó kifizetések 

összege.  

   

2.1.2. Az eszközök értékelése 

 

A társaság eszközeinek értékelése az előző időszakokhoz képest változatlan: 

- Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke a könyv szerinti értékhez igazodik a 

selejtezések és az eladások, valamint a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után; 

- A forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok) értéke szintén az aktuális 

könyvszerinti értéket foglalja magában a selejtezések és az értékvesztés év végi 

elszámolása után. 

Az értékcsökkenés eddig megállapított leírási kulcsai nem változtak. 

 
Selejtezés, eladás 

 

A zRt.  0,1 MFt nettó értékű eszközt selejtezett és 0,2 MFt nettó értékű eszközt adott el. 

A selejtezett és az eladott eszközök bruttó értékei tartalmazzák a már „0”-ra leírt és az 50 ezer Ft 

alatti eszközök bruttó értékét. A zRt. az elavulttá váló számítástechnikai és egyéb eszközöket 

selejtezte és adta el.  
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2.1.3. Egyéb követelések  (Mérleg  40. sora) 

Az egyéb követelés  10,9  %-kal csökkent az előző évhez képest. 

Itt kerültek elszámolásra az alábbi jelentősebb tételek:              Adatok:  EFt-ban 

    

 2008. 2009. 

Adótúlfizetések 

(Iparűzési, ÁFA, különadó, stb.) 

9 820 52 442 

Dolgozók tartozásai (munkabér előleg, stb.) 2 326 1 742 

Elszámolásra fizetett összegek 47 965 993 

TB ellátások 467 1 150 

Óvadék 2 287 1 547 

Pénzügyi egyéb elszámolás 207 548 183 107 

Összesen: 270 413  240 981 

           

Az egyéb követelések 76 %-át a pénzügyi egyéb elszámolások soron az KR2 rendszer 

fejlesztésével kapcsolatos szállítói számláinak ÁFA kifizetése és az ÁFA törvény szerinti 

folyamatos teljesítésű szállítói kötelezettségek áthúzódó ÁFÁ-ja adja.  

Az adófizetés soron került kimutatásra a 2009. december hónapra vonatkozó ÁFA visszaigénylés, 

valamint a társasági adó, a társas vállalkozások különadójának és a helyi iparűzési adó 

túlfizetésének visszaigénylése. 

 

2.1.4. Vevőkövetelések és követelések kapcsolt vállalkozással szemben (EFt)     

          (Mérleg 36. sora, valamint a 37. sor) 

A vevőkövetelések esedékesség szerinti bontása a következő: 

                               2008. 

. 

                 2009. 

Következő évben esedékes            340 230 738 939 
Lejárt:   

- 30 napon belül lejárt              12 659 

16.852 

16 779 

 - 30 napon túl lejárt              16 852 9 726 

Összesen:            369 741 765 444 

            Év végén a munkák jelentős hányada befejeződött. A vevőkövetelések között tartunk 

nyilván 27,2 MFt garanciális kötelezettség vállalást, valamint a KOPINT-DATORG Informatikai 

és Vagyonkezelő Kft osztalék előírását. 

A vevőkintlévőségek miatti értékvesztés alakulása a 2.1.5 pontban kerül bemutatásra. 

Kapcsolt vállalkozással szemben vevőkövetelés nincs. 
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2.1.5. Értékvesztés (Eredmény-kimutatás 21. és 08. sora) 

 Értékvesztés került elszámolásra azon vevőkintlévőségekre, melyek kifizetése bizonytalan 

vagy nem ismert.  

           A tárgyévben értékvesztést nem számoltunk el.  Az előző évekről nyilvántartott érték-

vesztés 0,4 MFt, melyből a tárgyévben minimális összeg került visszaírásra, mivel ez a 

vevőkintlévőség befolyt. A 2009. december 31-i záró értékvesztés állománya elsősorban a 

felszámolás alatt álló társaságok követeléseire vonatkozik, értéke: 0,3 MFt.    

   

2.1.6. Kötelezettségek   (Mérleg  72. sora) 
 
A  zRt-nek hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek.  
 
Szállítók (Mérleg 91. sora, valamint a  93. sor) 

Belföldi szállítók  és Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 
                                                                                                                    Adatok: EFt-ban 

 

Megnevezés   2008.XII.31. 2009.XII.31. 

                összeg                            összeg 

30 napon belül lejárt 18 544 10 574 

Következő évben esedékes 1 265 502 871 505 

Késve benyújtott követelés 44 95 

Ebből:   

360 napon túli lejáratú - - 

Összesen 
1 284 090 882 174 

 

Kapcsolt vállalkozással szembeni tartozás  6 MFt, mely 2010-ben esedékes, a mérleg 

készítéséig kiegyenlítésre került.  

A szállítói kötelezettségek 99 %-a 2010-ben esedékes.  Ezen kötelezettségek között 

került nyilvántartásba vételre a KR2 rendszer fejlesztéséhez kiállított számlák értéke. A 30 napon 

belüli számlatartozás az év végi ünnepek miatti késedelemből adódik, mivel a számlák nem a 

számlán feltüntetett határidőben érkeztek a zRt-hez, volt amely a fizetési határidőn túl érkezett. 

A szállítói kötelezettségeket egyébként folyamatosan, határidőben teljesítjük.  

 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K    O    P    I    N    T     -     D    A    T    O    R    G     zR t. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 

 
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (Mérleg 95. sora) 

         Adatok : EFt-ban 

        Megnevezés 2008. 

. 

2009. 
      
SZJA  48 716 34 215 
TB 57 484 42 743 
Egyéb adók, járulékok 59 137 104 450 
Egyéb kötelezettségek   

- EKOP KR2 előleg 
- Levéltár előleg 

150 708 
0 

74 959 
114 323 

 Alapítóval szembeni kötelezettség 119 823 119 820 
Egyéb 0 236 

Összesen 435 868 490 746 

Ezek a kötelezettségek az előírt határidőben kiegyenlítésre kerülnek. 

A különadó nem szerepel a kötelezettségek között, mert az előleg fizetési kötelezettség 

következtében túlfizetés van, 2009-ben pedig a különadó alap negatív. 

Egyéb adók és járulékok 68 %-a az áthúzódó ÁFA a folyamatos teljesítésű szolgáltatások 

miatt. 

A helyi iparűzési adó túlfizetést mutat, így az egyéb követelés soron szerepel. A túlfizetés 

a 2010. szeptemberi befizetési kötelezettséget fogja csökkenteni. 

Az alapítókkal szembeni kötelezettség az 578/2009.(XII.09.) sz. Alapítói Határozatban 

szereplő tőkeemelés értéke. Az előző évhez képest a tőkeemelés után fennálló különbözetet a zRt. 

átutalta az MNV ZRT-nek. 

A társasági adót módosító tételek                                                                     Adatok: EFt-ban 
 2008. 2009. 

Adózás előtti eredmény 11 053 14 016 
   

Adóalapot csökkentő tételek:   

Előző évi céltartalék felhasználása, visszaírt 
értékvesztés 

3 47 218 

  Adótörvény szerinti écs, eladott, selejtezett 

  eszközök kiv. ért. 
173 549 359 385 

Kapott osztalék 713 80 000 

Közérdekű kötelezettségvállalás, adomány 618 828 

Egyéb csökkentő tételek (fejlesztési tartalék) - - 

Kutatás-fejlesztés közv. költs. - - 

Helyi  iparűzési adó után járó 11 053 14 016 

   Egyéb csökkentő tételek (adó ell., önell.) 58 - 

   Előző évek  negatív adóalapjából igénybevétel 40 000 - 

Összes csökkentő 225 994 501 447 
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Adóalapot növelő tételek: 

                                                                                                                     Adatok: EFt-ban 

              2008.          2009. 

Céltartalékképzés várható költségekre és a 

 vevők értékvesztése miatt 
        92 529 

               78 

51 458 

- 

Számviteli Törvény szerinti écs, eladott, selejtezett 

eszközök kiv. értéke 
      171 279 354 590 

Nem a vállalk. tevékenységgel kapcs. kts. (ráf.) 

miatt 
           - - 

Adóhiány, kamat, bírság, kötbér, önell. 
          1 696 7 451 

Befektetés, követelés leírás, támogatás 
             865 159 

Egyéb növelő tételek 
             - - 

Összes növelő        266 447 413 658 

 

Adóalap 
  

(adózás előtti eredm.-csökkentő+növelő) 
        51 506 -73 773 

Számított társasági adó( jöv. min. alapján) 
          8 628 - 

Adókedvezmény 
             - - 

            Fizetendő adó 
          8 628 - 

Különadó 
             421 - 

Adózott eredmény 
          2 004 14 016 

2.1.7.  Környezetvédelem 

 Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

 

A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően teljesítette a 

Környezetvédelmi Főfelügyelőség felé az adatszolgáltatási kötelezettségét az elszállított 

hulladékok állományáról.    

 Környezetvédelmi költségek 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a 

tárgyévben költség nem került elszámolásra. 
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Környezetvédelmi céltartalékok 

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek 

fedezetére sem az előző, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 

 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 

 

A zRt-nek a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási 

kötelezettsége nincs. 

2.1.8.  Mérleghez kapcsolódó egyéb tények 

A Számviteli törvényen alapuló Számviteli Politika által előírt további információs 

kötelezettségek: 

- az eredménytartalék terhére nincs lekötött fejlesztési tartalék, 

- váltót nem bocsátott ki a Társaság, 

- öt évnél hosszabb idejű kötelezettség, zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs, 

- vállalkozási tevékenységként nem folytat a zRt. műszaki-fejlesztési tevékenységet. 

 

2.2. Az EREDMÉNYKIMUTATÁS-sal kapcsolatos kiegészítő adatok, információk 

2.2.1. Az EREDMÉNYKIMUTATÁS adatainak változása 

Az év végi beszámolóhoz tartozó Eredménykimutatás adataiban bekövetkezett 

változások indoklása a következő: 

I.  sorszám,  03. sor: 

Az értékesítés nettó árbevétele 120 MFt-tal nőtt az előző évhez képest.  

Exportértékesítés 2009-ben nem volt. 

II. sorszám, 06. sor: 

A saját termelésű készletek csökkenése a befejezetlen termelés állományváltozásából 

adódik. Hatása eredmény csökkentő.  

A saját előállítású eszközök aktivált értéke lényegesen növekedett a KR2 rendszer 

fejlesztésére fordított költségek következtében. Hatása eredmény növelő. 

III. sorszám, 07. sor: 

Az egyéb bevételek az előző évhez képest nagymértékben emelkedtek. A KR2 

rendszerrel kapcsolatban felmerült támogatott költségek jelentős összegűek, az üzemi eredményt 

jelentősen befolyásolják, ezért a társaság úgy rendelkezett, hogy a KR2 rendszer támogatott 
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részére elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő halasztott bevételt, valamint a KR2 rendszer 

nyilvánossági és egyéb költségeire elszámolt támogatás összegét egyéb bevételként számolja el. 

05. sorszám, 09. sor: 

           Az anyagköltség 48,1 %-kal emelkedett. Ezen belül az anyag és a segédanyag 

felhasználás több mint 5 %-kal csökkent, elsősorban a megszorító intézkedések, valamint a 

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft-től történő beszerzés következtében.  

Az irodaszer felhasználás a létszámnövekedés ellenére 12,3 %-kal csökkent, egyrészt az e-

mailben való levelezés, másrészt a Kft-től való beszerzés következtében. 

Az energia felhasználás (üzemanyag nélkül) az áremelkedés, a KR2 rendszer fejlesztésekor 

kialakított gépterem áramfogyasztása következtében több mint kétszeresére nőtt, míg az 

üzemanyag felhasználás 5,2 %-kal  alacsonyabb az előző évinél. 

06. sorszám, 10. sor: 

          Az igénybe vett szolgáltatások között kell szerepeltetni mind az anyagjellegű, mind a nem 

anyagjellegű szolgáltatások értékét.   

Az igénybe vett szolgáltatások részletezését a 2.2.2. pont tartalmazza. 

07. sorszám, 11. sor: 

          Az egyéb szolgáltatások értéke a tárgyévben átlagosan 19,2 %-kal nőtt. Ezen költségek 

98,2 %-át adták a bank forgalmi jutalék, a gépkocsi és vagyon biztosítás költségei. Az egyéb 

szolgáltatáson belül bankforgalmi jutalék és a gépkocsi biztosítás költsége emelkedett, a vagyon 

biztosítás költsége csökkent. 

08. sorszám, 12. sor: 

Az eladott áruk beszerzési értéke minimális, az előző évhez képest azonban emelkedett. 

09. sorszám, 13. sor: 

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékében az SZT törvény 78.§. (6.) 

bekezdésében foglalt közvetített szolgáltatások kerültek elszámolásra. A szolgáltatások értéke 4,4 

%-kal csökkent, mert már csak egy hagyományos informatikai munkát végez a zRt. 

fővállalkozóként, közvetítve a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. 

teljesítését. 

IV. sorszám, 14. sor: 

Összességében az anyagjellegű ráfordítások több mint kétszeresére növekedtek, mert a 

jelentős hányadot képviselő igénybe vett szolgáltatások értéke nagymértékben emelkedett, ami 

elsősorban a KR2 rendszer kialakításával kapcsolatos. 

10. sorszám, 15. sor: 

           A bérköltség 2009. évben az érdekeltségi rendszerünknek és a létszámnövekedésnek 

megfelelően alakult.  
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11. sorszám, 16. sor: 

A személyi jellegű egyéb kifizetések jelentősebb tételeit a 3.1. pont tartalmazza. 

12. sorszám, 17. sor: 

A bérjárulékok költségének növekedése igazodik a bérköltség és a személyi jellegű 

kifizetésekhez. 

VI. sorszám, 19. sor: 

Az értékcsökkenési leírás az előző évihez képest több mint a kétszeresére emelkedett. A 

növekedés oka, elsősorban a  KR2 rendszer üzembe helyezése után felmerült amortizáció összege 

(ami az egyéb bevételek között is megjelenik), valamint az évről évre növekvő beruházás és az 

előző években aktivált teljesítményérték utáni amortizáció.  

Az értékcsökkenés közel 42 %-át az SZT szerint tervezett értékcsökkenés, 2,8 % az 

azonnali 50 EFt alatti leírás és 55,5 %-át a KR2  (támogatott) beruházás utáni amortizáció adta. 

 VII. sorszám, 20. sor: 

Az egyéb ráfordítások 61 MFt-tal csökkentek. Oka elsősorban, hogy a céltartalékképzés 

(51,5 MFt) jelentősen alacsonyabb az előző évben elszámoltnál, valamint minimális volt az 

eszközértékesítés. Kis mértékben csökkent az iparűzési adó és innovációs járulék összege. 

  Az egyéb ráfordításokon belül 84,5 % a céltartalék képzés összege, valamint a helyi 

iparűzési adó összege. Az innovációs járulék adóhatóságnak fizetett része, valamint a bírságok és 

kötbér összege 11,2 %.  

A sorszám, 22. sor: 

Az üzemi (üzleti) tevékenység (eredménye) vesztesége 63,3 MFt. Az üzemi tevékenység 

veszteségét az okozta, hogy a nettó árbevétel minimális emelkedése mellett a költségek nagyobb 

mértékben növekedtek. Részletezés a 2.2.2. pontban. 

13. sorszám, 23. sor: 

A kapott osztalék és részesedés a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő 

Kft-től járó osztalék összege. 

16. sorszám, 29. sor: 

A kapott kamatok magasabbak, mint az előző évben, de elmondható, hogy a zRt. 

elsősorban Cash pool egyenlegből és folyószámlahitelből gazdálkodott. 

17. sorszám,  31. sor:  

            A pénzügyi műveletek egyéb bevételei nem számottevő összegűek. 

19. sorszám, 35., 36. sor: 

A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások a folyószámla és a cash pool 

kamatokat tartalmazzák. A KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft-nek fizetett 
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kamat több mint 4 MFt, a banknak fizetett kamat közel 2 MFt. A KR2 rendszer kialakításához 

kapcsolódó MNV ZRT kölcsön kamata (57 MFt) aktiválásra került. 

21. sorszám, 38. sor: 

A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 76,8 %-ban deviza árfolyam veszteséget 

tartalmaz. 

 

B. sorszám, 40. sor: 

  Pénzügyi műveletek eredménye veszteséget mutat, a cash helyzet romlása miatt. A cash 

helyzet romlását a a projektek előfinanszírozási igénye okozza. 

X. sorszám, 42. sor: 

 A rendkívüli bevételek térítés nélkül átvett eszközök értékcsökkenésének megfelelő 

bevételt tartalmazza. 

XI. sorszám, 43. sor: 

A rendkívüli ráfordításokként az INTERAG Zrt-be beolvadó INVESTOR Zrt. 

részvényeinek nyilvántartási értéken való kivezetését és a térítés nélkül átvett eszközök 

értékcsökkenésének megfelelő halasztott bevételt tartalmazza. 

D. sorszám, 44. sor: 

Rendkívüli eredmény minimális nyereséget mutat. 

E. sorszám, 45. sor: 

Adózás előtti eredmény arányaiban ugyan lényegesen növekedett, de abszolút értékben 

csekély összegű. 

2.2.2. Az igénybe vett szolgáltatások (Eredménykimutatás IV. tételszámból, 06. sor) 

Az igénybe vett szolgáltatások részletezése (EFt): 

           Megnevezés                                        Ö s  s  z  e  g 
 2008.                             2009. 

 
Bérleti díjak (eszköz, épület, gépkocsi)                                117 696 159 226 

Számítógépes és egyéb szolgáltatás 79 194 97 689 

Piackutatás, tanulmány                                        49 335 32 939 

Takarítás 10 836 12 809 

Kiállítás, reklám, hirdetés, marketing                                      3 920 26 068 

Tagdíjak 4 401 3 558 

Könyvvizsgálat , számv. tev., külső audit  8 220 11 259 
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Fordítás  23 60 

Jogi díj 47 263 18 732 

Nyomdai szolgáltatások 301 460 

Oktatás, szakképzés 30 951 58 417 

Hardver, szoftver tanácsadás, szakértő, 
pályázati díj, ügyviteli szolg. 

377 277 1 161 508 

Utazási költség                                                     5 813 4 480 

Fenntartási költség (épület, te. gk. stb.)   18 149 37 105 

Napilap, könyv, on-line is                                                5 345 4 668 

Posta, telefon, futárszolgálat                                                      17 407 19 905 

Vagyonvédelem 5 760 18 187 

Parkolási, autópálya díj 22 035 20 846 

Ügyfélszolgálati tevékenység 6 180 87 000 

Rendszer biztonsági tanácsadás 0 204 057 

Projektm. műszaki terv 0 360 345 

Üzemeltetési szolgáltatás 
0 283 590 

Adatbázis szolgáltatás 
0 50 495 

Egyéb 13 091 12 726 

Összesen   823 197 2 686 129 

 

Az igénybe vett szolgáltatások évenkénti mozgását vizsgálva megállapítható, hogy 

nagyon hullámzó képet mutat. Ezen költségek alakulása nagymértékben függ a zRt. árbevételét 

meghatározó munkáinak alakulásától és vállalási határidejétől. A külső szolgáltatók, tanácsadók 

és szakértők igénybevétele, az outsourcing tevékenység a bevételt eredményező munkák 

jellegétől függ. 

A KR2 rendszer fejlesztése kapcsán jelentősen nőtt az igénybevett szolgáltatások értéke, 

ami szinte a táblázat minden sorát befolyásolja. A KR2 rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó 

szolgáltatások aktiválásra kerültek 2009. december 31-én. 

 

2.2.3. Exportértékesítés és az Európai Unióba történő értékesítés árbevétele 

Termék- és szolgáltatás export 2009-ben nem volt.  

                                                                   

2.2.4. Importbeszerzés és az Európai Unióból történő beszerzés 

Termékimport és az Európai Unión belülről termékbeszerzés  

A zRt. 2009-ben nem szerzett be terméket importból. Közösségen belüli beszerzésre sem 

került sor. 
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Szolgáltatás import és az Európai Unióból történő szolgáltatás igénybevétel  

A zRt. 2009-ben termékbeszerzés helyett döntően szolgáltatásokat vett igénybe külföldről. 

A szolgáltatások között tagdíjak, on-line hozzáférési díjak, repülőjegy és szállásköltségek 

találhatók.  

Az ország csoportonkénti bontást az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

   Szolgáltatás import                                  Adatok: EFt-ban                                     

2004. 
   Ország                Összeg 

   Amerikai Egyesült Államok                      79 

   Kanada                 106 

   Összesen              185 

 

 

 

134 

 

   Európai Unióból történő  szolgáltatás igénybevétel        Adatok: EFt-ban 

Adatok: EFt-ban    Ország                                                            Összeg 

   Anglia 668 

   Hollandia 1.207 

   Belgium 332 

   Spanyolország  2.516 

   Szlovénia 197 

   Összesen: 4.920 

 

2.3.  Önrevízió és adóhatósági ellenőrzés hatása az éves beszámolóra 

2.3.1. Önrevízió hatása az éves beszámolóra 

A zRt-nek 2009-ben nem volt előző éveket érintő mérleg és eredménykimutatásra vonatkozó 

önrevíziós könyvelése. 

 

2.3.2.  Adóhatósági ellenőrzés hatása az eredményre 

1. Az Adó és Ellenőrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Kiemelt 

Adóalanyok Ellenőrzési Osztály 1. a 09/42/664/30.sz. megbízólevél alapján 2009. október 19-

től – november 03-ig végzett ellenőrzést. 
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A vizsgálat a 2007., 2008. időszakok tekintetében valamennyi adóra és költségvetési 

támogatásra terjedt ki. 

A 2009. november 2-án felvett jegyzőkönyv az adók és járulékok tekintetében nem tartalmaz 

megállapítást. 

A zRt. által 2009. december 15-én átvett határozat a jegyzőkönyvben foglaltakat megerősítette. 

2.  Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ÁFA 

Ellenőrzési Osztály 26. a 09/42/458/637. sz. megbízólevél alapján ellenőrzést végzett az egyes 

adókötelezettségek teljesítése tárgyában, különösen a vállalkozás 2009. március havi ÁFA 

bevallására, bizonylati rendjére és nyilvántartására vonatkozóan. Az ellenőrzés – a 2009. 

május 22-i jegyzőkönyv szerint - hibákat nem tárt fel. 

3.  Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ÁFA 

Ellenőrzési Osztály 17. a 09/42/575/1064. sz. és a 09/42/575/1068. sz. megbízólevelek alapján 

ellenőrzést végzett az egy adókötelezettségek teljesítése tárgyában, különösen a 2009. július és 

2009. augusztus hónapok ÁFA bevallására, bizonylati rendjére, nyilvántartására vonatkozó 

előírások betartására vonatkozóan. 

A 2009. október 27-én felvett jegyzőkönyvben foglaltak szerint az adóhatóság hibát nem tárt 

fel. 

2.3.3. Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzés 

A Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Ellenőrzési Főosztály Kifizetőhelyi 

Ellenőrzési Osztály a 39/2009. sz. megbízólevél alapján átfogó ellenőrzést végzett 2004.11.01. – 

2009.10.20. időszakra vonatkozóan a társadalombiztosítás ellátásai, magánnyugdíjra jogosultak, 

valamint a bizonylati rend és elszámolás tekintetében. 

2009. november 09-én felvett jegyzőkönyv alapján számszaki megállapítás nem történt. A 

biztosítotti jogviszony esetében a Pénztár adatbázisa hibásnak bizonyult, ezért a zRt. részére 

határidős feladatként előjegyezte a Pénztár Nyilvántartási Osztályával való kapcsolat felvételt. 

A Nyilvántartási Osztály még nem kereste meg a zRt-t egyeztetés céljából. 

 

3. Kiegészítő adatok 

A Számviteli törvény alapján a Kiegészítő mellékletben szerepeltetni kell minden egyéb 

olyan adatot, információt, ami a megbízható, valós kép kialakításához szükséges, de közvetlenül 

nem kapcsolódik a Mérleghez és az Eredménykimutatáshoz. 

3.1. Bér- és létszámadatok, tisztségviselők adatai 

Létszám 

A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos statisztikai állományi létszáma 193,3 fő, 

ami az előző évhez képest 28,3 fő növekedést jelent. A növekedés főleg az üzemeltetési 

tevékenységnél jelentkezett. 
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Bérköltség és bérfejlesztés alakulása 

A zRt. éves bérköltsége: 1.333 MFt volt. Ez a bázis évhez képest 39 MFt-tal magasabb, 

ami a magasabb létszám és az alacsonyabb érdekeltségi kifizetések eredője. 

A bérköltségen belül általános alapbérfejlesztésre nem került sor.  

 Adatok: EFt-ban 

Az egyéb személyi jellegű kifizetések:                                                154 633   

 Ebből: Nyugdíjpénztári befizetés: 25 774 

 Segély, iskola kezdési támogatás: 1 887 

 Étkeztetés: 28 898 

 Utazási költség térítés:  22 424 

 Foglalkozás eü. szolg.: 4 852 

 Táppénzes állománnyal kapcs. kifiz.: 10 282 

 Kifizetőt terhelő SZJA : 10 147 

 Napidíj:  1 408 

 Egyéb személyi (pld. monix szemüveg, egyéb 

természetbeni járandóság)   

üzleti célú vendéglátás, reprezentáció, ajándék) 

10 213 

 Internet használat 3 066 

 Jubileumi jutalom 3 125 

 Üdülési csekk 11 055 

 Reprezentáció, reklám, üzleti ajándék 21 502 

Igazgatóság és  Felügyelő  Bizottság díjazása 

A választott tisztségviselők tiszteletdíjai az alapítói döntésnek megfelelően    

                                                           Adatok: EFt-ban 

Ebből: Igazgatósági tagok tiszteletdíja 7 432 

 FB tagok tiszteletdíja 5 644 

Egyéb kifizetés a választott tisztségviselők részére nem történt. 

 

3.2. Befektetések, saját részvények 

3.2.1. A befektetett pénzügyi eszközök (Mérleg 18. sora) 
 

A befektetések a következő tételeket tartalmazzák: 

- tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  

- egyéb részesedés 

- és az adott kölcsönök 
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Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban (Mérleg 19. sorból) 

2009. december 31-én 

Neve, székhelye                           Saját Üzletrész 
                                             aránya (%)                       EFt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KOPINT-DATORG Informatikai és  
Vagyonkezelő Kft.                         99,97                            348.920   

1081 Budapest, Csokonai u. 3. 
 
 
Egyéb tartós részesedés (Mérleg 21. sorából) 
 

A KOPINT-DATORG zRt. egyéb tartós részesedései, befektetései viszonylag csekély 

jelentőségűek és alacsony összegűek (EFt): 
 
Megnevezés    Összeg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Részvénytársaságok 4.949 
ebből: 

INTERAG Holding Zrt. 4.949 

 

Egyéb befektetések 200 

ebből: 

           Firma Kht. 100 

           MAVISZ 100 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

    Összesen 5.149 

 

A Hódiköt Rt. felszámolás alatt áll. Nincs fedezet a befektetés visszanyerésére, ezért 

értékvesztés került elszámolásra. 

1998-ban a FIRMA közhasznú társaság megalapításában a zRt. 0,1 MFt-tal vett részt, 

2000-ben a MAVISZ létrehozásában szintén 0,1 MFt-tal. 

Az INVESTOR Zrt., valamint az Agrimill-Agrimpex Zrt. INTERAG Zrt-be történt 2009. 

szeptember 30-i beolvadása miatt a cserearány számításnál a zRt-nek 3093 db 1000 Ft értékű 

összevont  3.093.000 Ft  össznévértékű részvénye keletkezett. A számviteli törvény hatályos 

rendelkezése alapján az INTERAG Holding Zrt-be  szerzett részesedés bekerülési értéke az 

INVESTOR Zrt. végleges vagyonmérlege alapján számított  megszűnt részesedésre jutó saját tőke 

összege. 
 
Adott kölcsönök (Mérleg 23. sor, EFt) 

 
A nem értékvesztett dolgozói kölcsönök visszafizetésre kerültek 2009. év folyamán.  
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A befektetett pénzügyi eszközök összesen (EFt) 

 
Üzletrészek               348.920 
Részvények                4.949 
KHT, Szövetség                                                 200 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Összesen                                            354.069 

 

3.2.2. Részvények 

A törvényi előírás szerint a Kiegészítő mellékletben ki kell térni a Társaság részvényeire 

is.   

A társaság részvényese – a Magyar Állam nevében – a Nemzeti Vagyongazdálkodási 

Tanács, amely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ezt a 

változást a Cégbíróság – 2007. szeptember 25-i hatállyal – 2008. április 28-án jegyezte be. 

A 2009. december 31-i részvényesi szerkezet 

            Megnevezés                            EFt                     % 

           --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.                         830.080               100,0 

Összesen 83 db összevont címletű egyenként 1000 x 10000 Ft-os és 8 db egyenként 10000 

Ft-os névre szóló törzsrészvény van.  

A 2010.  április 15-i részvényesi szerkezet 

            Megnevezés                            EFt                     % 

           --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.                         949.900               100,0 

 

 Az alapító az 578/2009.(XII.9.) sz. Alapítói Határozattal a zRt-ben tőkét emelt 119.820 

EFt értékben. A tőkeemelés teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás, a tulajdonos a zRt-vel 

szemben fennálló követelésének apportja. 

A Cégbíróság a tőkeemelést 2010. január 21-én jegyezte be. 

A társaság alaptőkéje 94.990 db egyenként 10.000 Ft névértékű és kibocsátási értékű nyomdai 

úton előállított, azonos jogokat biztosító, névre szóló részvény. 

Az alaptőke 542.853.000 Ft pénzbeli betétből és 407.047.000 Ft nem pénzbeli betétből áll. 

 

3.2.3. Költségvetési kapcsolatok 

2009-ben a költségvetésnek fizetett  és visszaigényelt összegek (EFt): 
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Megnevezés            2008.            2009. 

Társasági adó                     8 628 4 314 

Különadó (társaság) 
421 910 

 

Különadó (magánszemély) 
16 501 12 313 

ÁFA 
291 893 -435 986 

Munkaadói járulék                 
39 190 37 102 

Helyi iparűzési adó               
51 593 48 125 

Szakképzési hozzájárulás           
19 412 19 297 

Rehabilitációs hozzájárulás          
1 430 1 794 

Gépjárműadó 
661 2 675 

Luxus adó 
6 0 

Építmény- és telekadó 62 60 

Magánszemélyek jöv.adója         
443 121 433 463 

Munkavállalói járulék              
18 374 19 349 

Innovációs járulék 
6 739 5 719 

Nyugdíjbiztosítási járulék 
406 448 429 167 

Egészségbiztosítási járulék 
143 594 131 079 

EHO 
7 675 5 719 

Összesen 1 455 748 715 100 

 

Az ÁFA fizetési kötelezettség alakulását a KR2 projekthez kapcsolódó szállítói számlák 

levonható ÁFÁ-jának összege befolyásolta. Az iparűzési adó az előző évhez képest kismértékben 

csökkent, mivel 2009. évben a közvetített szolgáltatások értéke és az anyagköltség jelentősen 

emelkedett.  

Az év elején bevezetett cégautó adó okozta a gépjármű adó növekedését. 

3.2.4. Támogatási program keretében folyósított támogatás 

A zRt-nél a KR2 rendszer fejlesztésére fordított összeg 5.749 MFt. 

2008-2009. évben megkapott, illetve előírt fejlesztési támogatás 4.772 MFt, a projektre fordított 

saját rész 2008. évben 492 MFt, 2009. évben 413 MFt volt. 

A projekthez kapcsolódóan 2007. évi előkészítési költségek fedezetére 11 MFt, a 2008. évi 

költségként elszámolt munkákra 2 MFt, 2009. évben 58 MFt támogatási összeg került 

elszámolásra. 

2009. március 27-én a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt-vel kötött szerződés alapján 

társaságunk 800 MFt tulajdonosi hitelben részesült a jogszabályi kötelezettségből adódó KR2 
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ÁFA kötelezettség előfinanszírozására. Az MNV Zrt. az összeget 2009. április 3-án átutalta. A 

zRt. 515 MFt-ot a mérleg fordulónapjáig visszafizetett az MNV Zrt-nek. 

A zRt. az e-Levéltár fejlesztésére 2009. évben 120 MFt-ot fordított, mellyel kapcsolatban 

megkapott, illetve előírt támogatás összege 63 MFt, 2010. évben mérlegkészítés napját követően 

benyújtásra kerül 3 MFt, saját nem támogatott ráfordítás pedig 54 MFt. 

A projekttel kapcsolatban felmerült és költségként elszámolásra került összeg 2008. évi 

előkészítési munkákra 0,7 MFt,  melyre a támogatási összeg elszámolásra került. 

Az apanapok költségét az OEP 1,6 MFt-ban térítette. 

Görög kollégák által vezetett konzorcium egy informatikai munkát (OSG) befejezett 

2008-ban, az elszámolás és annak elfogadása megtörtént. A befolyó támogatás összege 9,3 MFt 

volt. 

 

3.3. Peres ügyek 

A zRt. 2009. év eseményeivel kapcsolatosan az alábbi közigazgatási pereket indította: 

3.3.1. ProofIT Kft. szerződést megelőző beszerzési eljárással kapcsolatos közigazgatási 

per: 

  Az E-levéltár projekten belül beszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 243. § i) pontja 

szerinti kivételre tekintettel a KD közbeszerzési eljárás mellőzésével, saját belső szabályzata 

alapján folytatta le 2009. évben. Ezt a közreműködő szervezetként eljáró VÁTI nonprofit Kft. 

jogsértőnek ítélte meg és a Közbeszerzési Döntőbizottságnál (KDB) eljárást kezdeményezett. 

  A KDB határozatában a VÁTI nonprofit Kft. álláspontját fogadta el, és megállapította, 

hogy a KD jogsértést követett el (jogsértő módon mellőzte a közbeszerzési törvény szerinti 

eljárást), egyúttal 1MFt pénzbírságot szabott ki. 

  A határozat ellen (elsődlegesen annak megváltoztatása, másodlagosan annak hatályon 

kívül helyezése és új eljárásra utasítás érdekében) a KD 2010. április 2. napján keresetet nyújtott 

be a Fővárosi Bíróságra, egyidejűleg a pénzbírságot befizette. 

  3.3.2. Stratis Kft. szerződést megelőző beszerzési eljárással kapcsolatos közigazgatási 

per: 

  Az E-levéltár projekten belül a KD 2009-ben nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, 

ennek eredményeképpen kötött 2010. január 10. napján szerződést a nyertes ajánlattevővel, a 

STRATIS Kft.-vel. A közreműködő szervezetként eljáró VÁTI nonprofit Kft. jogsértőnek ítélte 

meg azt, hogy a STRATIS Kft. az ajánlattétel során a felhívás melléklete szerinti egyik 

nyilatkozatban változtatásokat eszközölt, ezt tárgyalásra vonatkozó kezdeményezésnek tekintette, 

és a Közbeszerzési Döntőbizottságnál (KDB) eljárást kezdeményezett. 
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A KDB határozatában a VÁTI nonprofit Kft. álláspontját fogadta el, és megállapította, 

hogy a KD jogsértést követett el (a STRATIS ajánlatát érvénytelenné kellett volna nyilvánítani), 

egyúttal 3MFt pénzbírságot szabott ki. 

  A határozat ellen (elsődlegesen annak megváltoztatása, másodlagosan annak hatályon 

kívül helyezése és új eljárásra utasítás érdekében) a KD 2010. április 16. napján fogja benyújtani 

keresetét a Fővárosi Bíróságra, egyidejűleg a pénzbírságot be kellett fizetni.  

 

3.3.3. Egyéb peres ügyek 

A SPORTRAN Ingatlanhasznosító Kft. a Budapest II. kerület Hárshegyi út 32. szám alatti, 

közös tulajdonban álló Külker Sportparkkal összefüggésben benyújtott keresetet a Fővárosi 

Bírósághoz (ügyszám: 7.G.41.906/2008.) a Magyar Államot képviselő MNV Zrt., mint I. rendű- 

és további 33 alperes ellen, többek között az általa, mint vevő által a sportparki 

ingatlanhányadokra kötött adásvételi szerződések hatályának fenntartása érdekében. 

A KOPINT-DATORG zRt. 230/10.000-ed hányaddal rendelkezik az ingatlanban, 

ingatlanrészére adásvételi-, vagy egyéb elidegenítési szerződést a SPORTRAN Kft-vel soha nem 

kötött. Mivel azonban ingatlant érintő perben az ingatlan valamennyi társtulajdonosának perben 

kell állnia, a SPORTRAN Kft. a keresetet az összes társtulajdonosra, köztük a KOPINT-

DATORG zRt-re is kénytelen volt kiterjeszteni. Így lett a zRt. a per XXVIII. rendű alperese. 

A felperes a XXI - XXXIV. rendű alpereseket, mint tulajdonostársait a II-XX. rendű 

alperesekkel szemben előterjesztett kereset tűrésére kéri kötelezni – a közös tulajdonból eredően, 

szükségképpen. 

A per kimenetele a zRt. tulajdonjogát közvetlenül nem érinti. 
 
 
3.4. Egyéb   

A Kopint-Datorg zRt. a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben (a továbbiakban: Avtv.), a közpénzek 

felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és 

ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. tv-

ben (a továbbiakban: „üvegzseb-törvény”), az elektronikus információszabadságról szóló 2005. 

évi XC. törvényben (a továbbiakban: Eitv) és végrehajtási rendeleteiben, valamint a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvényben (takarékossági törvény) előírt, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

közzétételére vonatkozó kötelezettsége alapján a közérdekű adatait a Társaság honlapján 

(www.kopdat.hu/kozadat) teszi közzé. 

A 222/2009.(X.14.) kormányrendelet alapján a zRt. a Kormányzati Portálon közzé teszi a 

Központi Rendszer üzemeltetésének bevételi és költségadatait, valamint a látogatottsági adatokat 

(https:// segitseg.Magyarorszag.hu/segitseg/portal).  

 

 

http://www.kopdat.hu/kozadat
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Az éves beszámolót 

 Oláh István György a zRt. vezérigazgatója 
(1062 Budapest, Andrássy út 88-90. III. emelet 60.)  

jogosult aláírni. 

          

Az éves beszámolót összeállította:  

Nagyistók Nándorné 

Lakhelye: ll83 Budapest, Ond u 57. 

PM mérlegképes könyvelői regisztrációs száma: 146938 

 

Könyvvizsgáló a 2009-es üzleti év vonatkozásában  

             Németh Csabáné (szül: Huszár Annamária)  

             Székhelye: 1136 Budapest, Tátra u. 44. III. em. 1. 
                         MKVK ig.száma: 000194 
   Díjazása: 2,5 MFt +ÁFA/év 
 

   

  
Budapest, 2010. április 15. 
         

  
 
 
 

               
 …..…………………………….…….. .. 
              a vállalkozás képviseletére jogosult                     


