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Általános rész 
 
A "Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. 2008. szeptember 11-én alakult, tevékenységét 2011. 
május hónapban kezdte meg.  
A társaság alaptevékenysége: Általános járóbeteg-ellátás. Közhasznú főtevékenység.  
A társaság korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága alapításkor 3.100 e Ft 
volt, mely 2011. évben 26.700 e Ft-tal, Tab Város Önkormányzata általi apport bevitellel megeme-
lésre került 29.800 e Ft összegre. 
Székhelye: 8660 Tab Kossuth Lajos utca 56. 
Internetes honlapja: http://www.koppany-volgye-kek.hu 
A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.  
 
A társaság tagjainak adatai: 
 
Név Székhely 
Tab Város Önkormányzata HU-8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. 
Andocs Község Önkormányzata HU-8675 Andocs, Szabadság tér 1. 
Bábonymegyer Község Önkormányzata HU-8658 Bábonymegyer, Dózsa Gy. utca 50. 
Bedegkér Község Önkormányzata és az 
általa képviselt személy 

HU-8666 Bedegkér, Rákóczi utca 147. 

Kisbárapáti Község Önkormányzata és 
az általa képviselt személyek 

HU-7282 Kisbárapáti, Fő utca 83. 

Kánya Község Önkormányzata és az 
általa képviselt személy 

HU-8667 Kánya, Fő utca 170. 

Kapoly Község Önkormányzata és az 
általa képviselt személy 

HU-8671 Kapoly, Kossuth Lajos utca 56. 

Kára Község Önkormányzata és az álta-
la képviselt személyek 

HU-7285 Kára, Kölcsey F utca 1. 

Lulla Község Önkormányzata és az 
általa képviselt személyek 

HU-8660 Lulla, Kossuth Lajos utca 43. 

Nágocs Község Önkormányzata és az 
általa képviselt személy 

HU-8674 Nágocs, Hősök ter 7. 

Tengőd Község Önkormányzata HU-8668 Tengőd, Petőfi Sándor utca 32. 
Somogymeggyes Község Önkormány-
zata 

HU-8673 Somogymeggyes, Akácfa utca 4. 

Törökkoppány Község Önkormányzata HU-7285 Törökkoppány, Kossuth L. utca 66 
Kőröshegy Község Önkormányzata HU-8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 71 
 
Képviseletre és aláírásra jogosult: 
 
Név Lakhely 

Dr. Szabó János 8600 Siófok, Szűcs utca 4. 
 
 
A számviteli információs rendszert saját maga működteti.  
Könyvvezetést irányító neve:Egyed Judit mérlegképes könyvelő (8672 Zics, Dózsa György utca 5.), 
regisztrációs szám:192700 
A társaságnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.  
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A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Miavecz Sándor (8660 Tab Rózsa-
domb u. 51.), kamarai tagsági száma:005166. A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálatáért, 
valamint az Egészségfejlesztési Iroda támogatás elszámolás felülvizsgálatáért könyvvizsgálati díjat 
számított fel, melynek összegéről a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság részére, annak kérésé-
re a társaság tájékoztatást ad. A mérlegkészítés pénzneme Ft.  
 
A mérlegkészítés időpontja 2018.04.30 
 
Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, 
melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve 
alapján határoztuk meg. 
 
Számviteli politika 
 
A társaság számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelve-
it. Ez biztosítja azt, hogy a "Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft.  beszámolója reálisan mutatja a 
vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét. 
 
Mérlegét "A" változatban készíti. 
 
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja ösz-
sze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 
törvény előírásai szerint vezesse. 
 
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 
megfelelő tagolásával, a 6-7. számlaosztályok számláinak másodlagos könyvelésével biztosítja, 
hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak.  
A társaság a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 
 
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  
 
Értékcsökkenési leírás módja: 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett marad-
ványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában törté-
nik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: havi. 
Az értékcsökkenés tervezésekor a társaság az eszközök elhasználódásának ideje függvényében line-
áris leírást alkalmaz. 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 
A 20.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszá-
molásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 
 
Nem jelentős maradványérték: 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha 
az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja 
meg az eszköz bekerülési értékének 10 %-át, illetve a 100 ezer Ft-ot. 
Maradványértéket jelenleg nem alkalmazunk. 
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Ha a társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra 
kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az 
adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványér-
tékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor 
is, ha  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint 
ezen eszköz piaci értéke; 
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi esz-
köz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmi-
sülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használha-
tatlan; 
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvé-
nyesíthető; 
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszünte-
tik, illetve az eredménytelen lesz. 
 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beru-
házás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy 
hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökke-
nés elszámolása után - ki kell vezetni. 
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett 
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
A társaság az immateriális javakról és tárgyi eszközökről analitikát vezet a főkönyvvel való folya-
matos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 
 
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 
 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
 
Társaság nyilvántartott készletekkel a beszámolási időszakban nem rendelkezett. 
Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabé-
rek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a Magyar Ál-
lamkincstár által külső megbízási szerződés keretében végzett bérszámfejtés alapján tesz eleget. 
 
A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív 
és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 
 
Jelentős összegű hiba értelmezése: 
ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (éven-
ként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének 
együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-
át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 20 millió Ft-ot, akkor a 20 millió Ft. 
 
A Társaságnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt, adóhatósági ellenőrzés 
az év folyamán nem volt. 
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Tájékoztató rész 
 
A "Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. 2008. adóévben alakult, a Koppány-Völgye Kistérség-
ben kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozása, működtetése érdekében. A társaság célja az 
alapítást követően a TIOP 2.1.2. pályázati projekt megvalósításához szükséges jogi, szervezeti, 
pénzügyi keretek megteremtése volt. A közhasznú tevékenység végzésének tárgyi feltételéül szol-
gáló, 2009-ben megkezdett beruházás 2011. évben befejeződött, jogerős használatbavételi enge-
déllyel 2011.05.12. napjával rendelkezik. Egyéb tevékenység végzésére nem került sor. A társaság 
vállalkozói tevékenységet kiegészítő jelleggel folytat, a szakellátó területén lévő helyiség bérbeadás 
tevékenység formájában. 
 
A társaság az ügyvezetés és a felügyelő bizottság tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósí-
tott. Ügyvezető a társaság ügyvezetéséért, orvos-igazgatói tevékenység ellátásáért 2017. évben 
4.572 eFt díjazásban részesült számla ellenében.  
A munkaviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 30 fő, 23 fő szellemi foglalkozású 
és 7 fő fizikai munkavállaló. A teljes bérköltség 91.356 eFt, személy jellegű egyéb kifizetések 
5.897eFt, a bérjárulékok 19.652 eFt. 
 
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
2017.évben a "Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. befektetett eszközei között 624.800eFt 
üzembe helyezett tárgyi eszköz szerepel. 
 
A társaság negatív üzleti vagy cégértékként halasztott bevételt nem mutat ki. 
 
A társaság tevékenységéből keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról a Pécsi Környezetvédelmi 
Kft. gondoskodik. 
 
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. 
 
A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága alapításkor 
3.100 ezer Ft volt, a társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek. A "Koppány-Völgye KEK" 
Nonprofit Kft. taggyűlése 2011.03.04-én döntött, hogy 26.700 eFt-tal megemeli a társaság törzstő-
kéjét a tabi 1044/98. hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan apportként történő 
vagyonbevitele mellett. A jegyzett tőke emelés bejegyzésére 2011. július 13. napjával került sor, a 
társaság jegyzett tőkéje jelenleg 29.800 eFt. 
 
Kötelezettségek: 
 

Egyéb kötelezettségek, szállítók Összeg (e Ft) 
Szállítók 20.795 
Adókötelezettség 4.352 
EFI támogatási előleg 25.200 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 7.461 
Összesen 57.808 

 
A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. 
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Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 
 
Vevők, szállítók 
 
 
Vevői követelések 
 
A belföldi vevők összes nyitott számlája 2017.12.31-én 5.381 eFt volt. A vevők egyedi minősítése 
folytán az üzleti évben elszámolt értékvesztés, behajthatatlan követelés összege 529eFt. 
Egyéb követelések között a járóbeteg szakellátás veszteségéhez önkormányzati hozzájárulást 611 
eFt összegben tartalmaz a mérleg forduló napján. 
 
Szállítói kötelezettségek 
A belföldi szállítók összes nyitott számlája 2017.12.31-én 20.795eFt volt, fizetési kötelezettségeit a 
társaság teljesíteni tudata az év folyamán. 
 
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
ATársaság az üzleti évben 232.269eFt nettó árbevételt realizált. A bevétel megoszlása: 
közhasznú tevékenység árbevétele  216.647eFt(93,27 %), ebből a NEAK térítés összege 214.952 
eFt. 
vállalkozási tevékenység bevétele 15.622eFt(6,73 %) 
 
A tárgyévi nettó árbevétel tartalmazza az előző évek társadalombiztosítási térítési összegeivel 
szemben a következő évben esedékes, de a 2017-os üzleti évre vonatkozó NEAK térítések 2 havi 
összegét is 30.399 e Ft összegben 
 
A vállalkozási tevékenység bevétele ingatlan (helyiség) bérbeadási tevékenységből, valamint fog-
lalkozás egészségügyi vizsgálatból származott. 
 
Működési támogatásban a helyi önkormányzatoktól 2017. évben 56.767eFt összegben részesült a 
Társaság. 
 
A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze: 
 

Megnevezés Bevétel (e Ft) 
Önkormányzati, társulási működési célú hozzájárulás 56.767 
Elkülönített alapoktól kapott támogatás 5.514 
ÁEEK bértámogatás 2.361 
Céltartalék feloldásából származó bevétel 30.000 
Fejlesztési támogatás visszaírás 36.162 
Egyéb bevételek 858 
Összesen 131.662 
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A társaságnál az anyagjellegű ráfordítások értéke az alábbiakból tevődött össze: 
 

Költségnem Költségek (e Ft) 

Eü. szolgáltatás 126670 

Villamos energia 7931 

Szakmai szoftver tanács-
adás 

3464 

Szakmai anyag 4342 

Telefon, internet, postakölt-
ség 

3840 

Javítás, karbantartás 4420 

Könyvelés és könyvvizsgá-
lat 

1097 

Kiküldetés, munkába járási 
költségek 

1298 

Vegyszer, tisztítószer 756 

Vízdíj 819 

Biztosítási díjak 901 

Bankköltség 1658 

Üzemanyag 511 

Gyógyszer 693 

Munkaruha 134 

Papírtörlő, egyéb anyagok 792 

Munkavédelmi szolgáltatás 300 

Ügyviteli anyagok, eszkö-
zök 

1535 

Mosodai szolgáltatás 59 

Kommunális szemét szállí-
tás 

274 

Veszélyes hulladék költsége 247 

Egyéb igénybevett szolgál-
tatások 

11023 

Hatósági díjak 182 

Bérleti díjak(terembérlet, 
sporteszköz, gépjármű) 

3389 

Hirdetés 2195 

Összesen 178530 

 
 
Az egyéb ráfordítások alakulása: 
 
Költségnem Költségek (e Ft) 
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Peres ügyek ráfordításai 49.394 
Egyéb ráfordítás 651 
 
A társaság kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytat. 
 
Befektetett eszköz tükör 2017.12.31 
 
  Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték 

  Nyitó Növ. Csökk Záró Nyitó Növ. Csökk Záró Nyitó Záró 

Immateriális 
javak 

   22 765       22 298           467        22 715           25      22 298           442              50              25     

Tárgyi eszkö-
zök 

                    

Ingatlanok  609 716         609 716       71 040     13 006         84 046     538 676     525 670    

Műszaki beren-
dezések, gépek, 
járművek 

 260 426            334     260 092     137 873     27 799          334     165 338     122 553       94 754    

Egyéb berende-
zések, felszere-
lések, járművek 

   46 587     789        3 006       44 370       37 426       5 600       3 007       40 019         9 161         4 351    

Befektetett 
eszközök 

 939 494     789      25 638     914 645     269 054     46 430     25 639     289 845     670 440     624 800    

 
 
Mutatószámok 
 
Vagyoni helyzet mutatószámai 

    Megnevezés 2015 2016 2017 

Hozzáadott (anyagmentes) termelési érték (eFt)                                           
(Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját telj. - Anyagjellegű rá-
fordítások) 

-8 228      54 268    53 739 

Nettó termelési érték (eFt)                                                                                   
(Hozzáadott érték - Értékcsökkenési leírás) -52 970        8 239    7 309 

Saját tőke aránya(%)                                                                                           
(Saját tőke / Mérleg főösszeg) 9,82% 10,47% 7,54% 

Nettó forgótőke (eFt)                                                                                                 
(Forgóeszközök - Rövidlejáratú kötelezettségek) 26 990      52 622    -1 102 

     A mutatók évek közti változását a különböző támogatások elszámolási ütemei befolyásolják. 

 Pénzügyi helyzet vizsgálata 
 
Megnevezés 2015 2016 2017 

Pénz eszköz arány (Forgóeszközök-készletek-
követelések/Rövidlejáratú kötelezettségek) 1,91 2,65 0,87 
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Likviditási gyorsráta                                                                                                
(Forgóeszközök-készletek / Rövidlejáratú kötelezettségek) 2,19 2,86 0,98 

 
 
A likviditási gyorsráta arra utal, hogy a cég esedékes kötelezettségei teljesíthetők. 
 


