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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
A Társaságot 2001. december 11-én alapították. Az előtársasági időszak 2002. február 13-ig 
tartott, a cég bejegyzésére 2002. február 14-én került sor. 
 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet a tevékenységi engedélyt 2002. július 22-től adta meg 
a Biztosítónak, ettől a naptól kezdte meg saját értékesítési hálózatának felépítését és jogvédelmi 
biztosítások értékesítését a Társaság. 
 
2010. augusztusában költözött a Biztosító a jelenlegi székhelyére, amelynek címe: 
H - 1082 Budapest, Futó u. 47-53. 6. emelet 
A központi telefonszám: 486-3600, a központi faxszám: 486-3601. 
A Biztosító internet címe: www.das.hu 
 
 
1.1. Tulajdonosok 
 
A részvénytársaságnak egy tulajdonosa van: 
 
2015.05.28-ig a D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs- 
Aktiengesellschaft volt a Társaság tulajdonosa, amely cég beolvadt az ERGO Versicherung AG-
be, így a jelenlegi tulajdonos adatai: 
 
 neve:     ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 
 címe:    D-40477 – Düsseldorf, ERGO Platz 2. 
 részvény típusa:  törzsrészvény, névre szóló 
 részvények darabszáma: 1.008 db 
 részvények összes névértéke: 322.560.000.- Ft 
 
Az ERGO Versicherungsgruppe AG (címe: ERGO Platz 2., 40477 - Düsseldorf) vonja be 
konszolidációjába teljeskörűen a Társaság éves beszámolóját. 
 
1.2. Felügyelőbizottság  

 
elnök: Arkadiusz Gil (anyja neve: Jadwiga Halina Kozakiewicz) 

A-1230 Wien, Packesgasse 49. 
 
tagok:  

Kristaps Liepins (an.: Dzidra Stebulnlece) 
LV-1029 Riga, Jurmalas gatve 100. 1. ép. 61. 
 
Edgars Baumanis (anyja neve: Maira Lagzdina) 
D - 40227 Düsseldorf, Im Liefeld 13. 
 
Johannes Loinger (anyja neve: Helene Koternetz) 
A-1230 Wien, Endresstraße 135/12 
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1.3. Igazgatóság  
 

elnök: Szabó György (anyja neve: Nagy Ilona) 
 H-1037 Budapest, Királylaki út 9.  
 
tagok:  

Mag. Ingo Kaufmann (anyja neve: Elke Stambader) 
 A-1230 Wien, Ketzergasse 439-443/20. 
 
 Szuróczki Gabriella (anyja neve: Gazdag Margit Zsuzsanna) 
 2365 – Inárcs, Kossuth Lajos u. 91/A.  

 
1.4. Menedzsment 
 
Első számú vezető:     Szabó György vezérigazgató 
 
Vezető aktuárius:    Tóth Beáta 
 
Vezető jogász:    Dr. Budai Péter 
 
Kockázatkezelési vezető:   Juhász Bence 
 
Ügyfélközpontúsági és operációs vezető: Németh Krisztina  
 
Vezető belső ellenőr:     Hevő Krisztián – 2021.03.31-ig 
      Mehlhoffer Brigitta Klára – 2021.04.01-től 
 
Megfelelőségi vezető:   Juhász Bence 
 
Számviteli rendért felelős vezető:  Szuróczki Gabriella 
 
 
1.5. Az éves beszámoló aláíróinak adatai 
 
Szabó György, első számú vezető 
H-1037 Budapest, Királylaki út 9.  
 
Szuróczki Gabriella, számviteli rendért felelős vezető 
H-2365 Inárcs, Kossuth Lajos u. 91/A.  
Regisztrálási szám: 180274 
 
Tóth Beáta, vezető aktuárius  
H-1141 Budapest, Komócsy utca 29-31/B. 2. emelet 2. ajtó 
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1.6. Könyvvizsgáló 
 

A Biztosítónál a 2014. évi LXXXVIII. törvény alapján a könyvvizsgálat kötelező. A 
könyvvizsgálati szolgáltatások díja (beleértve a Biztosító jogszabályoknak való megfelelési 
kötelezettségének vizsgálatáért, és arról ún. kiegészítő jelentés kibocsátásáért felszámított 
díjazást) 2021. évre vonatkozóan: 18.833.527,- Ft (az összeg az ÁFA-t tartalmazza). Továbbá a 
könyvvizsgáló a 2020. évi könyvvizsgálat többletmunkájáért 5.588.000 Ft -ot (az összeg az ÁFA-
t tartalmazza) számított fel a Biztosítónak a 2021. évben. 
 
Könyvvizsgálónk adatai: 
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 
H- 1132 Budapest, Váci út 20. 
Kamarai bejegyzés: 001165 
Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna, bejegyzett könyvvizsgáló 
Kamarai tagsági szám: 005313 
 
A Biztosító a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói tevékenységen kívül egyéb megbízásokat nem 
adott. 
 
A Biztosító a MunichRe Csoport, azon belül az ERGO csoport tagja. A csoport a 
könyvvizsgálóját közösen választja, így a csoport könyvvizsgálója néhány kivételtől eltekintve a 
Ernst & Young nemzetközi hálózatában található cégek. A könyvvizsgálati tevékenységgel 
összefüggésbe hozható érdekkonfliktusok kezelése csoportszinten is megvalósul. 
 
 
1.7. Számviteli politika 
 

A mérlegkészítés időpontja: 2022. január 14. 
A beszámoló összeállításának alapja a Számviteli politika, annak mellékletei, a 2000. évi C 
törvény – a számvitelről, 192/2000 Kormány rendelet – a biztosítók éves beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 
 

A Biztosító 2015-től a jutalékráfordításait a díjelőírás meg nem szolgáltságának arányában 
elhatárolja. Az aktív időbeli elhatárolások között a halasztott szerzési költségek között jelennek 
meg az elhatárolt (meg nem szolgált) jutalékok, biztosítva ezzel az összemérés elvének 
teljesülését a megszolgált díj és az ahhoz kapcsolódó jutalékköltség tekintetében.  
 

A társaságnak külföldön létrehozott fióktelepe nincs, határon átnyúló szolgáltatást nem végez. 
 

A Társaság értékcsökkenést a következő feltételek szerint számol el: 
Az üzembe helyezett, használatba vett eszközök, immateriális javak értékcsökkenését havonta, 
lineáris kulcsok alapján, a nyitó állomány értéke után számolja el. Irányadó a várható 
elhasználódás időtartama, az erkölcsi avulás mértéke, amely: 

 - vagyoni értékű jogok esetén maximum 5 év 

 - szoftverek esetén 3 év, 

 - egyéb szellemi termékek (tervdokumentációk stb.) esetén 5 év,  

 - épületek esetén 50 év, 
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 - építmények, ideiglenes (könnyűszerkezetes) épületek esetén 10 év, 

 - gépek, berendezések, felszerelések esetén 7 év, 

 - gépjárművek esetén 5 év, 

 - számítástechnikai és ügyvitel-technikai (adatátviteli, telekommunikációs) eszközök, 
berendezések, hálózatok esetén 3 év. 

Az elhasználódás %-ban kifejezett mértékét a felsorolt időtartamok alapján kell kiszámítani egy 
tizedes pontossággal. 

 
 

1.8. A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzete 
 

Az alábbi mutatószámok illusztrálják a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulását az 
előző évvel összehasonlításban. 
 

 2020. 
december 31. 

% 

2021. 
december 31. 

% 
Tőkeerősség (Saját tőke/Mérleg főösszeg) 33,99% 31,25% 
Tartalékok aránya (Tartalékok/Mérleg főösszeg) 59,35% 61,11% 
Befektetett eszközök fedezete (Saját tőke/Befektetések) 37,74% 35,22% 
Egyszerű kárhányad (Kárkifizetések/Díjbevétel) 8,10% 8,65% 
Költséghányad (Költség/Díjbevétel) 65,40% 69,58% 
Értékesítési költséghányad – Halasztott szerzési költségek nélkül 
(Szerzési költségek/Díjbevétel) 

37,04% 39,04% 

Igazgatási költséghányad (Igazgatási költségek/Díjbevétel) 11,56% 12,26% 
Fajlagos kárrendezési költség (Bruttó kárrendezési ktg/Bruttó kárösszeg) 207,37% 211,41% 
Tartalékok fedezettsége (Tartalékállomány/Összes befektetés) 65,90% 68,87% 
Mérlegfőösszeg változása (Összes tárgyévi eszköz-összes előző évi 
eszköz/összes előző évi eszköz) 

7,20% 9,41% 

Saját tőke változása (Saját tőke-tárgyidőszak/Saját tőke-előző időszak) 117,44% 100,59% 
Díjbevételarányos eredmény (Biztosítástechnikai eredmény/Díjbevétel) 14,50% 0,26% 
 

A Társaság pénzügyi helyzete a 2021. év folyamán stabil volt, likviditása az év folyamán 
biztosított volt, minden fizetési kötelezettségének határidőben eleget tudott tenni. 
 

 
1.9. A szavatoló tőke 
 
A Társaság szavatoló tőke szükséglete (SCR) 2021. évben 1.098.113 eFt, a minimális tőke 
szükséglete (MCR) 2021. évben 1.259.000 eFt. 
A szavatoló tőkeszükséglet fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke összege: 3.738.087 eFt, 
a minimális tőkeszükséglet fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke összege: 3.738.087 eFt 
A Biztosító fedezettségét a következő táblázat mutatja be: 
 

 2021.12.31 
Az SCR fedezettsége: 340% 
Az MCR fedezettsége: 297% 
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2. SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK A MÉRLEGHEZ, AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ 
 

2.1. Immateriális javak 
 
Az immateriális javak értéke az év folyamán az 1. számú melléklet (Eszköztükör) szerint alakult. 
A vagyoni jogok közt tartja nyilván a 2017. januárjában aktivált SAP Global Template 
bevezetésével kapcsolatban felmerült költségeket és az ahhoz kapcsolódó interfészek, 
fejlesztések, funkciómódosítások fejlesztésének költségeit, miután azok egyedileg a Biztosító 
igényeire lettek fejlesztve. Az SAP Global Template-et használja 2017. évtől a Társaság a 
könyvelésére, és tárgyi eszközeinek nyilvántartására.  
A szellemi termékek között a használatban lévő szoftvereket tartja nyilván a társaság. 
 

2.2. Befektetések 
 
2.2.1 Ingatlanok 
 
A Társaságnak saját tulajdonú ingatlana nincs. A Biztosító irodáját bérli, a bérleményen 
beruházást is végzett, a bérelt ingatlanon végzett beruházást a Társaság 2013. évtől kezdődően a 
Tárgyi eszközök között mutatja ki. 
 
2.2.2 Befektetések kapcsolt vállalkozásokban 
 
A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. és az ERGO Austria International AG 2009. évben 
megalapította a TGR Biztosítási Többesügynöki Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.  
2014-es évben a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. megvásárolta az ERGO Austria International 
AG által birtokolt részvényeket, ezáltal a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 100%-os tulajdonosa 
lett a cégnek. 2014-ben a TGR Biztosítási Többesügynöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
cégformája, egyúttal a neve módosításra került: Jogszervíz Kft. melynek székhelye:  
1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. em. A Jogszervíz Kft. az új tevékenységét 2015. második 
félévében indította el. A cég jegyzett tőkéje: 3.000.000,- Ft, az adózott eredménye a 2021. évben: 
17 eFt nyereség, a saját tőkéje 2021.12.31-én: 3.019 eFt.  
A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító egyedüli részvényese 2016. év folyamán úgy döntött, hogy a 
Jogszervíz Kft. részére pótbefizetést teljesít: 2.053 eFt értékben, amelyet a társaság 2016.12.16. 
napján teljesített. 2017. évben további 3.000 eFt pótbefizetést teljesített a D.A.S. Jogvédelmi 
Biztosító Zrt, 2017.10.20. napján. 2018. évben további pótbefizetéseket teljesített a D.A.S. 
Jogvédelmi Biztosító Zrt.: 3.000 eFt-ot 2018.02.08. napján, 3.000 eFt-ot 2018.05.16. napján, 
5.000 eFt-ot 2018.07.31. napján, 5.000 eFt-ot 2018.12.04. napján. 2019. évben további 
pótbefizetéseket teljesített a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.: 5.000 eFt-ot 2019.04.04. napján, 
3.000 eFt-ot 2019.08.08. napján, 5.000 eFt-ot 2019.12.19. napján. 2020. évben további 
pótbefizetéseket teljesített a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.: 5.000 eFt-ot 2020.06.24. napján és 
5.000 eFt-ot 2020.09.24. napján. 
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2.2.3 Egyéb befektetések 
 
A Társaság tulajdonában hosszú és rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
vannak. 
A befektetési célú, lejáratig tartott, hitelkockázati szempontból kockázatmentesnek minősített 
értékpapírok állományát a következő táblázat mutatja be: 
 
 2020. december 31. 

e Ft 
2021. december 31. 

e Ft 
Magyar Államkötvények 5.723.320 6.514.240 
Diszkont Kincstárjegyek 320.320 0 
Összesen: 6.043.640 6.514.240 

 
A Társaság egyéb befektetéseinek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti. 
 
 2020. december 31. 

e Ft 
2021. december 31. 

e Ft 
Magyar Államkötvények 5.723.320 6.514.240 
Diszkont Kincstárjegyek 320.320 0 
Egyéb kölcsön 0 0 
Banki betétlekötések 0 0 

Összesen: 6.043.640 6.514.240 
 
 
 

2.3. Követelések 
 
2.3.1 Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések 
 
 2020. 

december 31.  
e Ft 

2021. 
december 31.  

e Ft 
Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól 133.643 122.106 
Követelések biztosítási közvetítőktől 22.369 23.409 

Összesen: 156.012 145.515 
 
A biztosítási kötvénytulajdonosokkal szembeni követelések díjkövetelések. A biztosítási 
közvetítőkkel szembeni követelések jutalékvisszaírások miatt keletkeztek, ennek bruttó összege 
69.543 e Ft, az elszámolt értékvesztés 46.134 e Ft. 
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2.3.2 Követelésekre elszámolt értékvesztés 
 
A biztosításközvetítőkkel szembeni követelésekre elszámolt értékvesztés alakulását az év folyamán 
az alábbi táblázat szemlélteti.  
 
Nyitó 41.953 
Visszaírás  -795 
Kivezetés -1.226 
Képzés 6.202 

Záró érték: 46.134 
 
Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem 
rendezett, 180 napot meghaladó kisösszegű, illetve a 365 napot meghaladó, biztosítási 
közvetítőkkel szembeni követelésekre számoltunk el értékvesztést. Biztosítási közvetítőkkel 
szembeni követelések esetén kisösszegűnek számít a 100.000,- Ft alatti követelés.  
 

2.3.3 Egyéb követelések 
 
Az egyéb követelések összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

 2020. december 31. 
e Ft 

2021. december 31. 
e Ft 

Követelések kapcsolt vállalattal szemben 1.337 311 
Követelések jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben 

6.893 5.854 

Adott előlegek 2.833 7.748 
Szállítók (tartozik egyenleggel) 862 1.092 
Adók (tartozik egyenleggel) 0 23.970 
Kaució 88.844 89.786 
Egyéb követelések 0 793 

Összesen: 100.769 129.554 

 
Az egyéb követelések között mutatjuk ki a vevőkkel, munkavállalókkal szemben fennálló, illetve 
az értékvesztési követeléseinket.  
 
 

2.4. Egyéb eszközök 
 
2.4.1 Tárgyi eszközök 
 
A tárgyi eszközök értéke az év közben az 1. számú melléklet (Eszköztükör) szerint alakult. A 
Biztosító az irodáját bérli, a bérleményen beruházást is végzett, a bérelt ingatlanon végzett 
beruházást a Társaság 2013. évtől kezdődően a Tárgyi eszközök között mutatja ki. 2017. évtől a 
Társaság SAP rendszerben vezeti a könyvelését; a korábbi könyvelésben vagyoni értékű jogokon 
szereplő tételeket szellemi termékekre soroltunk át technikailag az új könyvelési rendszer 
bevezetése miatt. 
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2.4.2 Készletek 
 
A Társaság nyilvántartott készleteit az alábbi táblázat szemlélteti: 
 
 2020. december 31.  

e Ft 
2021. december 31.  

e Ft 
Irodaszerkészlet 1.474 1.434 
Nyomtatványkészlet 10.765 9.544 
Reklámanyag-készlet 4.927 5.950 

Összesen: 17.166 16.928 
 
A nyomtatványkészlet a még fel nem használt biztosítási nyomtatványokból áll. 
 

 

2.4.3 Bankbetétek, pénztár 
 
A Biztosító folyószámláján 2021.12.31. napján 102.768 e Ft, pénztárában 318 e Ft volt.  
 
 

2.5. Aktív időbeli elhatárolások 
 
Az aktív időbeli elhatárolások alakulása:  
 2020. december 31.  

e Ft 
2021. december 31.  

e Ft 
Kamatelhatárolás 45.750 87.595 
Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetek elhatárolása 13.549 13.909 
Bevételek elhatárolása 1.370 5.770 
Költségek, ráfordítások elhatárolása 54.833 60.622 
Elhatárolt szerzési költség 119.222 126.769 
Összesen: 234.724 294.665 
 
A kamatelhatárolás a hosszú és rövid lejáratú értékpapírok 2021. évre kiérdemelt kamatát 
tartalmazza. 
 
Az értékpapírokhoz kapcsolódó különbözetként az államkötvények névértéke és könyvértéke 
közötti időarányos különbözetet mutatja ki a Társaság. A Biztosító a névérték és könyv szerinti 
érték különbözetét a mérlegben az Aktív időbeli elhatárolások 3. Egyéb aktív időbeli 
elhatárolások pontban mutatja ki. 
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 Költségek, ráfordítások elhatárolása 
2020. december 31. 

e Ft. 
2021. december 31. 

e Ft. 

Gépjárművel kapcs. biztosítások 1.239 1.693 

Vagyonbiztosítás 325 0 

Felelősségbiztosítás 870 870 

Szoftver üzemeltetés és támogatás 4.664 3.214 

Elektronikus aláírás 239 185 

Hirdetési díj 53 137 

Tagdíj 388 205 

Konferencia 748 743 

Bérleti díjak és rezsiköltségek 46.007 52.413 

Előfizetések 298 722 

Közös foglalkoztatás 0 359 

Képzés 0 81 

Összesen 54.833 60.622 
 
A költségek elhatárolása a pénzügyileg teljesített, de következő évet érintő biztosítások, 
szoftverekkel kapcsolatos költségek, előfizetések elhatárolását tartalmazza a fenti táblázat szerint.  
 
 

2.5.1 Halasztott szerzési költségek 
 

A Biztosító a halasztott szerzési költség (DAC) képzési szabályait külön utasításban rögzítette.  

2021. évben 126.769 eFt halasztott szerzési költséget határoltunk el. 2021. évre az elhatárolt 
szerzési költségek növekedésének hatása 7.547 eFt, amely nyereségnövelő tétel.  

A DAC-t a tárgyévi jutalék és díjelőírás hányadosának arányában határozzuk meg a meg nem 
szolgált díjak tartalék összegéből, figyelembe véve a díjhátralékokat is. 2017Q2-ig ezt az 
arányszámot éves adatok alapján, egy évre előre határoztuk meg. 2017. közepétől a jelentősen 
megnövekedett új szerzések miatt az előző évi arány nem tükrözte megfelelően az elhatárolandó 
szerzési költségeket, így az évi egyszeri helyett negyedévente számítjuk a jutalékarányt a 2017-es 
Q3 zárástól.  

A számítási módszerben az alábbi változás történt: 2019Q3-tól nem a teljes tárgyévi jutalékot 
vesszük, hanem azon szerzési költségeket, amelyek nem visszaírhatóak (ez a szerzési és 
különbözeti jutalékokon kívül könyvelt (becsült) jutalékok összege). Ezt elosztjuk a tárgyidőszak 
végét megelőző hónap végi időszaki díjelőírással. Az így meghatározott arányszámot használjuk 
a díjak azon szerzési költségrészének meghatározásához, az adott negyedév végén, amelyek nem 
visszaírhatóak. Azon szerződésekre, melyeknek kockázatviselési kezdete 3 éven belül van 
megállapítjuk a szerzési és különbözeti jutalék meg nem szolgált részét. Ez azt jelenti, hogy a 
meg nem szolgált díjat megszorozzuk egy általános arányszámmal, ami a szerzési és különbözeti 
jutalék hányadosából származtatott, évesített érték. 
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2.6. Saját tőke 
 
A saját tőke elemeinek alakulását az év folyamán az alábbi táblázat szemlélteti.  
 

  2020. december 
31-i egyenleg 

+ Növekedés - Csökkenés Előző évi eredmény 
átvezetése 

2021. évi 
eredmény 

2021. december 
31-i egyenleg 

  eFt eFt eFt eFt eFt eFt 

Jegyzett tőke   322.560      322.560

Tőketartalék   613.440      613.440

Eredmény-
tartalék  

980.160  -16.128 364.863  1.328.895

Adózott 
eredmény  

364.863   -364.863 29.625 29.625

Összesen  2.281.023 0 -16.128 0 29.625 2.294.520

 
A Társaságnak lekötött tőketartaléka, lekötött eredménytartaléka nincs.  
A Társaság az előző évi eredmény átvezetése oszlopban a 2020.01.01-2020.12.31-ig terjedő 
időszak mérleg szerinti eredményét mutatja ki. A „- Csökkenés” oszlopban az anyavállalatnak 
teljesített, 16.128 eFt összegű osztalékfizetést tüntettük fel.  
 

 
2.7. Számviteli biztosítástechnikai tartalékok 

 
A biztosítás technikai tartalékok év végi állománya az alábbiak szerint alakult: 

 
2020. december 31. 

eFt 
2021. december 31. 

eFt 
Meg nem szolgált díjak tartaléka bruttó: 714.335 734.030 

           VB része: 0 0 

Tételes függő kár tartalék bruttó: 1.615.619 1.937.349 

           VB része: 0 0 

IBNR bruttó: 404.979 477.362 

           VB része: 0 0 

Törlési tartalék bruttó: 18.765 17.112 

           VB része: 0 0 

Eredménytől független díjvisszatérítési tartalék bruttó: 1.229.144 1.320.275 

           VB része: 0 0 

Összesen bruttó: 3.982.842 4.486.128 

Összesen VB része: 0  

Összesen nettó: 3.982.842 4.486.128 
 
A Társaság nem képzett olyan tartalékot, melynek képzésénél figyelembe vette a szerzési 
költségeket. 
 
A tartalékképzés a szerződésnyilvántartó és kárnyilvántartó rendszerekben kalkulált, illetve 
abban rögzített és az IT által szolgáltatott adatok alapján történik. Az adatokat az aktuáriusok 
részben szúrópróbaszerűen, részben összességében ellenőrzik, hiányosságokat, összefüggéseket, 



14/24 

elfogadhatóságot vizsgálnak, ellentmondás, hiány esetén azokat korrigálják, és egyidejűleg 
javíttatják az adatgazdákkal. 
 
A Biztosító a meg nem szolgált díjak tartalékát a tárgyévi mérleg fordulónapjával 
szerződésenként egyedileg állapítja és képezi meg, a díjelőírás összegét időarányosan osztva meg 
a tárgyév és a követő időszak között. 
  
A költségek nélküli tételes függőkár alapja a jogász kárrendezők által megállapított várható 
kifizetés összege, levonva abból a határozat alapján megtérülő tételeket. A szolgáltatási 
szabályzat útmutató értékeket tartalmaz a kezdeti tartalék javasolt összegére vonatkozóan. Ez a 
kezdeti tartalékösszeg statisztikai elemzésekkel lett meghatározva, a károk jellemzőinek 
figyelembevételével. A kifizetésekre vonatkozó becslés tartalmazza - többek között - a külső 
ügyvédek, irodák megbízási díjait, az illetékeket, szakértői díjazásokat. Mivel egy adott kárakta 
esetében akár többször is változhat, hogy külsős megbízott vagy belső munkatárs jár el a 
kárrendezés során, a várható kifizetések összege nagy ingadozást mutathat a rendszeres 
felülvizsgálatnak köszönhetően. Hasonlóan a változékonyságra hat az is, hogy a jogi ügyek 
esetében gyakran kiszámíthatatlan előre, hogy sikerül-e azt egyszerűen, „költséghatékonyan” 
megoldani, vagy több évi pereskedés várható.  
  
A költségek nélküli IBNR tartalék szükségletet, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az 
elmúlt évek tapasztalati adataira építve, a negyedéves kárkifizetési és a tételes függőkárok 
adataira felírt kifutási háromszög felhasználásával állapítjuk meg. A számításokat a lánclétra 
eljárások alkalmazásával végeztük el. A 2021. év végi zárástól a tartalékok biztonságosságának 
növelése érdekében a lánclétra eljárást kiegészítettük az ún. bootstrap módszertannal. Ez 
alkalmas arra, hogy az IBNR tartalékot ne csak várható érték elven, hanem annak eloszlását is 
figyelembe véve határozza meg 
 
A 2021. évben a szoros jelentési határidő miatt a kárrendezési költségeknek a kárkifizetésekhez 
bruttó viszonyított, 2020. év végi tény arányát használtuk fel a függőkárok költségrészeinek 
meghatározásához, a jogszabályi előírások maximális figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy a 
korábbi alkalmazástól eltérően az aránynál nem vettük figyelembe a megtérüléseket. A várható 
arányt elsődlegesen a következőkre tekintettel becsültük: a kárrendezési költségarány volatilitása 
miatt az eddig tapasztalt legnagyobb arányt használtuk fel, ami egyenlő a 2020. év végi tény 
aránnyal.  
Ezekre tekintettel az arányt 207,42 %-ban határoztuk meg. A kártartalék költség részét a tételes 
tartalékok összességére ebben az egységes arányban állapítottuk meg.  
 
2020. év végén változtattunk a törlési tartalék számítási módszerén. A díjhátralékkal rendelkező 
szerződésekre a Biztosító kötvényenként számolja ki a törlési tartalékot. A szerződés-nyilvántartó 
rendszerből szerződésenként rendelkezésre áll a késedelmes szerződések késedelmének nagysága 
(Ft) és a díjelőírástól számított késedelem hossza (nap). A tartalékot az egyes szerződések 
hátralék összegéből és a hátralékos napokra becsült törlődési valószínűségek felhasználásával 
határoztuk meg. 2020. év végén a hátralék összegéből levonjuk a meg nem szolgált díjak 
tartalékát. A törlési valószínűségeket a tárgyév 3. negyedéve végéig tapasztaltak alapján vettük 
figyelembe. A 91 nap feletti hátralékosoknál 100%-os törlési valószínűséget veszünk figyelembe 
2020. év végétől. 
 
2020. év végén változtattunk az eredménytől független díjvisszatérítési tartalék számítási 
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módszerén, ugyanezt a módszert - egy nagyon kis módosítással - alkalmaztuk a 2021. év végi 
számításban is. 
 
Az eredménytől független díjvisszatérítési tartalékot a tárgyév mérleg fordulónapján az 
érvényben levő szerződések alapján szerződésenként határoztuk meg. Ha valamely szerződésnél 
a mérleg fordulónapjáig már következett be kár, akkor erre a szerződésre már nem képeztünk 
tartalékot. Azokra a szerződésekre, melyekre még fennáll a díjvisszatérítés lehetősége, 
tartalékként a várható díjvisszatérítési összeg időarányos részét képeztük meg.  
A tartalékok képzési módszereinek részletes leírását a Biztosító hatályos tartalékolási és 
szavatolótőke-szükséglet számítási eljárás rendjére vonatkozó belső utasítás tartalmazza. Az 
eredménytől független díjvisszatérítési tartalék képzésének leírását a V.I.P. Családi JogSzervíz 
Jogvédelem Biztosítás termékterve tartalmazza. 
 
2.7.1 Függő kár tartalék változása előző években bekövetkezett károkra vonatkozóan 
 
Az előző években bekövetkezett függő károkra a 2021. évi nyitó tartalék összege: 2.020.598 eFt. 
A korábbi években bekövetkezett károkra a 2021. év során 150.602 eFt-ot fizettünk ki, a 
megtérüléseket is figyelembe véve. A kárrendezési költségekből 352.742 eFt terheli az előző 
években bekövetkezett károkat. A 2021. év végén ez előző években bekövetkezett függő károkra 
a tartalék összege: 1.175.386 eFt, melyből 1.065.759 eFt esik a tételes függőkárokra. 
Összességében az előző évekre vonatkozó lebonyolítási eredmény pozitív, 341.868 eFt, 16,92%. 
 

  
2020.december 31. 

eFt 
2021.december 31. 

eFt 
Függőkár tartalék 01.01 1 811 797 2 020 598 
Kárkifizetés tárgyévben az előző években bekövetkezett 
károkra 

135 592 150 602 

Kárrendezési költség tárgyévben az előző években 
bekövetkezett károkra 

318 768 352 742 

Függőkár tartalék előző évekre  949 938 1 175 386 

Lebonyolítási eredmény 407 499 341 868 
 

2.8 Céltartalékok 
 
A Társaság a 2021.12.31-én 4.725 eFt céltartalékot képzett a jubileumi bónusz várható összegére, 
ugyanis a Társaságnál 2019-ben jubileumi rendszer került bevezetésre. 
 
 

2.9. Kötelezettségek 
 
Az alábbi táblázat részletezi a Társaság kötelezettségeit. 
 

  

2020. december 31. 
e Ft 

2021. december 31. 
e Ft 

Kötelezettség biztosítási kötvénytulajdonosok felé 49.914 51.326 
   
Egyéb kötelezettségek:   
Szállítói kötelezettségek 2.664 20.336 
Kötelezettségek költségvetéssel szemben 86.140 40.614 
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Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 0 12.580 
 Ebből anyavállalattal szemben 0 12.580 
Keresetelszámolás 19.749 36.422 
Társadalombiztosítási kötelezettség 23.779 44.958 
Egyéb kötelezettség 11.394 18.898 
Egyéb kötelezettségek összesen 143.725 173.808 

Mindösszesen 193.639 225.134 
 
A Társaságnak 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége nincs, zálogjoggal és hasonló 
jogokkal biztosított kötelezettség nem terheli. 
A Társaságnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, mely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír és a mérlegben nem jelenik meg. 
 
Függő fizetményként a még be nem azonosított, beérkezett díjakat (3.327 e Ft), előre 
fizetményként a beazonosított, de az esedékesség előtt beérkezett díjbefizetéseket (47.999  e Ft) 
tartja nyilván a Társaság. Mivel ezek a tételek kötelezettség jellegűek, azért a mérleg passzív 
oldalán jelennek meg: „Kötelezettség biztosítási kötvénytulajdonosok felé” soron. 
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2.10. Passzív időbeli elhatárolások 
 
A passzív időbeli elhatárolások 2021-ben az alábbiak szerint alakultak: 
 
 2020. december 31.  

e Ft 
2021. december 31.  

e Ft 
Jutalék  44.833 54.066 
Értékpapír beszerzéshez kapcsolódó árfolyamveszteség 158.844 242.766 
Energiaköltség 394 223 
Irodabérlet 1.370 811 
Diákmunka 964 450 
Tagdíj 798 0 
Útiköltség térítés 69 232 
Gépkocsi javítás 662 0 
Vezetékes telefonálás  2.113 94 
Telefonközpont bérleti díj 752 0 
Mobil telefonálás  312 308 
Futárszolgálat 0 32 
Szőnyegbérlet 9 10 
Internet 318 306 
Adminisztratív szolgáltatások 145 0 
Könyvvizsgálat 11.044 11.043 
NAV bírság 217 0 
Számítástechnikai karbantartás és szaktanácsadás  1.431 272 
Üzemorvosi vizsgálat 204 57 
Fénymásolási költség 23 45 
Posta költség 1.495 6.487 
Tanácsadás 935 3.745 
SAP fióktelep költség 17.606 0 
Reklámköltség / Újságírás 545 1.594 
Takarítás 431 858 
Bérszámfejtés 217 222 
Rendezvény 0 5.503 
Oktatás 1.627 1.127 
Coaching 280 280 
Üzemanyag, parkolás 0 218 
Közös foglalkoztatás 0 359 

Összesen:  247.638 331.108 
 

2.11 A Társaság bevételeinek alakulása 
 
A következő táblázat a bevételek alakulását mutatja, a létesítő okirat szerinti főbb tevékenységek 
szerinti bontásban bemutatva. 
 
Bevételek 2020. december 31. 

e Ft 
2021. december 31. 

e Ft 
Nem életbiztosítás 2.620.836 2.701.799 
Aktív VB-be vett díjelőírás 11.393 35.161 
M.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás 287 240 
M.n.s. egyéb oktatás 4.779 3.427 
Bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11.247 13.051 

Bevételek összesen 2.648.542 2.753.678 
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A Biztosító Nem életbiztosítási területen, kizárólag jogvédelmi ágazatban tevékenykedik. 
 
2.12. Az eredmény alakulása 

 

A következő táblázat a bevételek és kiadások alakulását mutatja, a költségeket költségnemenkénti 
bontásban bemutatva. 
 
 2020. december 31. 

e Ft 
2021. december 31. 

e Ft 
Bevételek   
Könyvelt díjbevétel 2.620.836 2.701.799 
Aktív VB-be vett díjelőírás 11.393 35.161 
Kármegtérülés 25.079 23.121 
Befektetések hozama és egyéb bevételek 214.051 226.633 
Bevételek összesen 2.871.359 2.986.714 
   
Költségek   
Anyagköltség 87.851 68.741 
Igénybe vett szolgáltatások 875.229 963.785 
Egyéb szolgáltatások 31.852 25.404 
Bérköltség 541.732 626.796 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 35.615 68.895 
Bérjárulékok 102.066 108.568 
Értékcsökkenés 56.326 41.618 
Költségek összesen 1.730.671 1.903.807 
   
Ráfordítások   
   
Tartalékfeltöltés 213.2298 503.285 
Kárkifizetések 213.229 236.755 
Egyéb (adók, befektetések ráfordításai, elhatárolt 
szerzési költség változása, Aktív VB szerzési 
költsége) 

309.537 309.260 

Ráfordítások összesen 736.064 1.049.300 
Költségek és ráfordítások összesen 2.466.735 2.953.107 
   
Adózás előtti eredmény 404.624 33.607 
Adófizetési kötelezettség  39.761 3.982 

Adózott eredmény 364.863 29.625 
 

Az „Igénybevett szolgáltatások” tartalmazzák az elszámolt jutalékokat, melyek magukban 
foglalják az üzletkötői, szerzési-, megújítási jutalékokat is, ezek összege: 466.854 eFt, a 
halasztott és az Aktív VB szerzési költségek figyelembevétele nélkül. 
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 2020. december 31. 

e Ft 
2021. december 31. 

e Ft 

Elszámolt bruttó díjak 2.632.229 2.736.959 

Megszolgált bruttó díjak 2.611.821 2.717.264 

Bruttó kárráfordítások 839.118 1.108.264 

Biztosítási tevékenység bruttó működési költségei – 
kárrendezési nélkül 

1.287.948 1.403.290 

Viszontbiztosítási egyenleg 0 0 

 
 

2.12.1 Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételek és kiadások 
 
2021. év folyamán nem fordult elő kivételes nagyságú bevétel, illetve kiadás Társaságunknál. 
 
 

2.13. Tőkebefektetések 
 

A befektetések felosztásánál a Társaság a biztosítástechnikai tartalékokat államkötvényekkel fedi 
le.  
 

 
Befektetett tőkeelemek könyv  
szerinti értéke e Ft - 2020.12.31 

Befektetett tőkeelemek könyv  
szerinti értéke e Ft - 2021.12.31 

Biztosítástechnikai tartalékok   
Magyar Államkötvény 3.982.842 4.486.128 

Összesen: 3.982.842 4.486.128 

   
Likvid eszközök   
Magyar Államkötvény 1.740.478 2.082.112 
Diszkont Kincstárjegyek 320.320 0 
Készpénz, számlapénz, betétlekötés 41.997 103.086 

Összesen: 2.102.795 2.185.198 

Összesen: 6.085.637 6.671.326 
 

 
A mérlegben az eszközök B. Befektetések mérlegcsoportban bekerülési értéken kerültek 
kimutatásra, azok piaci értékét az alábbi táblázat mutatja be:  
 

 

Befektetések könyv 
szerinti értéke  

e Ft 
2020.12.31 

Befektetések 
piaci értéke  

e Ft 
2020.12.31 

Befektetések könyv 
szerinti értéke  

e Ft 
2021.12.31 

Befektetések 
piaci értéke  

e Ft 
2021.12.31 

Biztosítástechnikai tartalékok     
Magyar Államkötvény 3.982.842 3.917.963 4.486.128 4.028.426 
Likvid eszközök     
Magyar Államkötvény 1.740.478 1.712.126 2.028.112 1.817.089 
Diszkont Kincstárjegyek 320.320 320.482 0 0 
Banki betétlekötések 0  0  

Összesen: 6.043.640 5.950.571 6.514.240 5.845.515 
 
A piaci érték meghatározásánál az AKK ZRt. honlapján szereplő nettó árfolyamokat használtuk 
fel. 
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 2020. december 31. 

 e Ft 
2021. december 31. 

 e Ft 
Befektetés bevétele   
Kapott osztalék 0 0 
Kapott kamatok 181.384 194.059 
Bef. ért. árfolyamnyeresége, bef. egyéb bevételei 14.482 6.143 

Összesen: 195.866 200.202 

Befektetés ráfordítása   
Működési ráfordítások 198 223 
Fizetett kamatok 0 0 
Befektetések értékvesztése, visszaírt értékvesztése 0 0 
Bef. ért. árfolyamvesztesége, bef. egyéb ráfordításai 117.695 124.802 
Befekt. nem realizált vesztesége 0 0 

Összesen: 117.893 125.025 

Befektetés eredménye 77.973 75.177 
 
Értékpapírjaink és lekötött bankbetéteink hozamait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 2020. december 31.  

e Ft. 
2021. december 31.  

e Ft. 
Értékpapírok kamata 181.384 194.059 
Értékpapírok árfolyamnyeresége 4.615 3.940 
Értékpapírok árfolyamvesztesége 112.651 117.075 
Működési ráfordítások 198 223 
Befektetések értékvesztése (+), visszaírt értékvesztése (-) 0 0 

Összesen: 73.150 80.701 
 
A Biztosító a tárgyévben értékvesztést nem számolt el. 
Társaságunk nem kötött értékpapír kölcsönzéssel, másodlagos értékpapírokkal kapcsolatos 
tranzakciókat, illetve határidős, opciós és swap ügyleteket. 
 
 
 

2.14. A költségek megbontása 
 
A költségek felosztásával az igazgatási költségek 17,62%-ot képviselnek az összes költségből, 
26,29% a kárrendezési költségek aránya, míg a szerzési költségek 56,08%-ot, a befektetések 
költsége 0,01%-ot tesz ki.  
A költségek elszámolásakor költséghelyekhez rendeljük a felmerült költségeket. A költséghelyek 
osztályonként vannak elkülönítve; a legnagyobb csoportok:  

- a kárrendezési költségek, 
- a szerzési költségek,  
- és az igazgatási költségek. 

A kárrendezési költségekhez a Jogi osztályon felmerült költségeken kívül a vezérigazgatói 
osztály költségeinek harmada, a pénzügyi osztály költségeinek harmada, az informatikai osztály 
költségeinek harmada, az aktuáriusi osztály költségeinek fele és a belső ellenőrzési osztály 
harmada kerül allokálásra. 
A szerzési költségekhez az értékesítési osztályon felmerült költségeken kívül a vezérigazgatói 
osztály költségeinek harmada, a pénzügyi osztály költségeinek harmada, az informatikai osztály 
költségeinek harmada, és a belső ellenőrzési osztály harmada kerül allokálásra. 
Az igazgatási költségekhez tartozik az adminisztrációs osztály költségein felül a vezérigazgatói 
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osztály költségeinek harmada, a pénzügyi osztály költségeinek harmada, az informatikai osztály 
költségeinek harmada, az aktuáriusi osztály költségeinek fele és a belső ellenőrzési osztály 
harmada. 
A költségcsoportonkénti megbontás alapján a ráfordítások 43,58%-a személyi jellegű, 50,62% az 
igénybe vett szolgáltatások aránya, 3,61% az anyagköltség, az értékcsökkenési leírás 2,19%-ot 
mutat.  
 

2.15. Rendkívüli eredmény 
 
A 2019-es üzleti évtől kezdődően a Biztosító megszüntette a rendkívüli bevétel és rendkívüli 
ráfordítás eredménykategóriát. A korábban rendkívüli bevételként (jellemzően, de nem 
kizárólagosan elévült kötelezettségeket), valamint rendkívüli ráfordításként (véglegesen átadott 
pénzeszközöket, elengedett követeléseket) elszámolt tételeket 2019-től kezdődően egyéb 
bevételként, valamint egyéb ráfordításként számolunk el. 
 

2.16. Adózás 
 
A társasági adó alapjának levezetését az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

 Adólevezetés: 
 

  eFt eFt 
  2020. december31 2021. december31 
Adózás előtti eredmény 404.624 33.607 

Adóalapot növelő tételek 96.312 65.900 

Adóalapot csökkentő tételek -62.344 -53.791 

Számított társasági adóalap 438.592 45.716 

    

A társasági adóalapot növelő tételek:   

Terv szerinti écs a számviteli tv szerint 56.326 41.618 

Kamat korrekció 103 0 

Céltartalék képzés 5.117 4.725 

Nem a bevételszerző tevékenység érdekében felmerült 
költségek (Tao 3. számú melléklet A) és B)): 

34.766 19.557 

A társasági adó alapját növelő tételek összesen: 96.312 65.900 

    

A társasági adóalapot csökkentő tételek:   

Az adótörvény szerint figyelembevett écs (Tao 7§ (1) d) 56.392 47.879 

Céltartalék feloldás 4.821 5.117 

Követelések visszaírt értékvesztése 1.131 795 

A társasági adó alapját csökkentő tételek összesen: 62.344 53.791 

   
A társasági adót csökkentő tételek – 
Előadóművészi támogatás 

0 0 

A társaság társasági adója 39.473 4.114 
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3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
 

3.1. A választott tisztségviselők díjazása 
 
A Társaság választott vezető tisztségviselői nem részesültek díjazásban a 2021. év során, 
valamint számukra előleg, kölcsön folyósítására sem került sor.  
 
 

3.2. Munkavállalók 
 
Az állományon belüli dolgozók (jutalék nélküli) bér- és létszámadatait a következő táblázat 
mutatja:  

 Igazgatási dolgozók  Szerzési dolgozók  
Kárrendezési 

dolgozók  
Összesen 

Bérek 372.230 81.795 172.770 626.795 
Személyi jellegű egyéb ráfordítások 24.680 29.443 14.772 68.895 
Átlagos statisztikai létszám 31,2 20,2 24,5 75,9 
 
A bérjárulékokat jogcímenkénti megbontásban a következő táblázat tartalmazza: 
 

Jogcím: 2020.12.31 eFt 2021.12.31 eFt 
Szakképzési hozzájárulás 7.835 9.099 
Szociális hozzájárulási adó 88.692 93.665 
Egyéb bérjárulék 5.539 5.804 

 
 

3.3. Környezetvédelmi nyilatkozat: 
 
Környezetvédelmi szempontból a vállalkozás nem bocsát ki a környezet számára veszélyes, 
szennyező anyagokat, mivel tevékenysége csak szolgáltatások nyújtására terjed ki. A munka 
során keletkező hulladék nagyobb részben papír alapú - tekintettel az irodai tevékenységre. 
 
 

3.4. Osztalék 
 
A 2021-es év folyamán, 2020. évre vonatkozóan kifizetett osztalék összege: 16.128 eFt volt. 
 
 

3.5. Nyilatkozat koronavírus hatásaival kapcsolatban 
 
A Magyarországon 2020-as év folyamán megjelent Covid19 koronavírusnak cégünkre elsődleges 
(kárkifizetések növekedése haláleset, betegség és üzemszünet miatt) hatása nem merült fel 
tekintettel arra, hogy Biztosítónk csak jogvédelmi biztosítási ágazatban működik. A vírus 
lehetséges másodlagos hatásait is megvizsgáltuk (gazdasági visszaesés, recesszió), azokat 
elemezve a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján működésünket biztosítottnak látjuk 
2022.12.31-ig. 
A másodlagos hatások között azt találtuk, hogy ügyfeleink díjfizetési nehézségei miatt a 
bevételeink időlegesen csökkenhetnek. További kockázatot jelenthet a munkavállalók, vagy 
ügyvéd partnereink betegség miatt kiesése.  
A károk alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, az eddigi tapasztalatok alapján a 
kárbejelentésekben jelentős eltérés nem tapasztalható a korábbi időszakhoz képest. 
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3.6. Nyilatkozat az ukrán-orosz helyzet hatásaival kapcsolatban 
 
A 2022-es orosz invázió Ukrajna ellen 2022.02.24-én vette kezdetét. A háború hatása több 
területen is megmutatkozik cégünk működésével kapcsolatosan. Az eddigi leglényegesebbek az 
ingadozó devizaárfolyamok, befektetéseink piaci értékének változásai, az infláció növekedése és 
a bizonytalan környezet. A fenti hatások ellenére működésünket a 2022. évben biztosítottnak 
ítéljük meg. 
 

3.7. Az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslat 
 
A Társaság a 2021. évi üzleti évet osztalékfizetés előtt 29.625 eFt nyereséggel zárta. 
Javasoljuk 61.909 eFt összegű osztalék kifizetését az adózott eredmény terhére és az 
eredménytartalékból 32.284 eFt felhasználásával. 
 
 
Budapest, 2022.04.20. 
 
 
 
  ___________________________  
 első számú vezető 
 
 
  ___________________________  
 számviteli rendért felelős vezető 
 
 
  ___________________________  
 vezető aktuárius 
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1. számú melléklet (az adatok forintban értendők) 
 
Bruttó érték     

 Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 
Vagyoni értékű jogok 25 706 587 40 000 0 25 746 587 

Szellemi termékek 378 799 024 4 396 863 0 383 195 887 

Befejezetlen szellemi termék 28 671 597  44 271 180   0 72 942 777 

Bérelt ingatlanon végzett beruházás 10 149 823 0 0 10 149 823 

Beruházások 0 191 160  0  191 160 

Számítástechnikai berendezések 145 274 789 11 667 143 12 925 139 144 016 793 

Egyéb járművek 73 704 256 62 224 0 73 766 480 

Irodai, igazgatási berendezések 43 413 690 811 604 0 44 225 294 

Kisértékű gépek, berendezések 3 086 953 345 949 442 459 2 990 443 

Összesen: 708 806 719 61 786 123 13 367 598 757 225 244 

     
Értékcsökkenés     

 Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 
Vagyoni értékű jogok 23 393 508 1 590 524 0 24 984 032 

Szellemi termékek 349 514 273 17 746 356 0 367 260 629 

Bérelt ingatlanon végzett beruházás 8 873 081 353 049 0 9 226 130 

Számítástechnikai berendezések 120 510 339 15 686 142 12 882 003 123 314 478 

Egyéb járművek 46 482 038 3 370 155 0 49 852 193  

Irodai, igazgatási berendezések 40 995 593 974 027 0 41 969 620 

Kisértékű gépek, berendezések 3 086 953 345 949 442 459 2 990 443 

Összesen: 592 855 785 40 066 202 13 324 462 619 597 525 

     
Nettó érték     

 Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 
Vagyoni értékű jogok 2 313 079 -1 550 524    0 762 555 

Szellemi termékek 29 284 751 -13 349 493 0 15 935 258 

Befejezetlen szellemi termék 28 671 597  44 271 180   0 72 942 777 

Bérelt ingatlanon végzett beruházás 1 276 742  -353 049 0 923 693 

Beruházások 0 191 160  0 191 160  

Számítástechnikai berendezések 24 764 450 -4 018 999  43 136 20 702 315 

Egyéb járművek 27 222 218  -3 307 931 0 23 914 287 

Irodai, igazgatási berendezések 2 418 097  -162 423 0 2 255 674 

Kisértékű gépek, berendezések 0 0 0 0 

Összesen: 115 950 934 21 719 921 43 136 137 627 719 
 


