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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

AZAEROPLEX KÖZÉP-EURÓPAI KFT. TULAJDONOSA RÉSZÉRE

Vélemény

Elvégeztük az AEROPLEX Közép-Európai Kft. („a Társaság") 2020. évi éves beszámolójának könywizsgálatát,
amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és
források egyező végösszege 12.703.824 E Ft, az adózott eredmény 375.308 E Ft (nyereség) -, és az
ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika
jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbfzható és valós képet ad a Társaság
2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

Avéleményalapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre, Ezen
standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírásátjelentésünk „ft. könyvvizsgáló éves beszámoló
könyvvizsgálatáértvalófelelőssége" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról
szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók
Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag
könywizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" cfmü kézikönyvében (az IESBA
Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak
is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az AEROPLEX Közép-Európai Kft. 2020. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés
felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában
az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti
jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen
ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy
egyébként úgy tünik-e, hogy az lényeges hibás állftást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra
a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak,
kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a
számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről,
valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.
Készítette az INTERA UDITOR Kft. 1
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Véleményünk szerint az AEROPLEX Közép-Európai Kft. 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges
vonatkozásban összhangban van az AEROPLEX Közép-Európai Kft. 2020. évi éves beszámolójával és a
számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további
követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegü lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a
tudomásunkra, így e tekintetben nincsjelentenivalónk.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás
folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves
beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek
az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányftással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem
tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas
fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal
összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A
hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerü lehet az a
várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves
beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem
tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll
felülfrását.

Készítette az INTERAUDITOR Kft. 2
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• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerüségét.

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a
Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést
vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel
kell hfvnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a
közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és eseményekvalós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosítottjelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2021. április 06.

Honti Péter
ügyvezető

^^—

INTERAUDITOR Kft.
1074 Budopest

Vörösmarty u. 16-18. A. ép.
Adószúm: 10272172-2-42

Freiszberger Zsuzsanna
kamarai tag könyvvizsgáló

007229

INTERAUDITOR Kft.
1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.

000171
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AEROPLEX KÖZÉP-EURÓPAI LÉGUÁRMŰ MŰSZAKI KÖZPONT KFT.
Statisztikai számjel: 10751116-3316-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-164863

MÉRLEG a 2020. december 31-én végződő időszakra

A tétel megnevezése 2019.12.31 2020.12.31
A. IBEFEKTETETT ESZKÖZÖK 744 332 3 170 320
I. IIMMATERIÁLISJAVAK 64777 58711
1 |Alapítás-átszervezés aktivált értéke o o
3 |Vagyoni értékü jogok 64777 58711
4 ISzellemi termékek o o
II. ITÁRGYI ESZKÖZÖK 678 555 3110609
1 | Ingatlanok és kapcsolődó vagyoni értékü jogok 125834 202 947
2 |Müszaki berendezések, gépek, jármüvek 321 175 419376
3 | Egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek 131 003 130120
5 jBeruházások, felújítások 87782 196107
6 |Beruházásra adott előlegek 12761 2 162059
III. IBEFEKTETETTPÉNZÜGYIESZKÖZÖK 1 000 1 000
3 ] Egyéb tartós részesedés 1 000 1 000
5 | Egyéb tartósan adott kölcsön o o
B. IFORGÖESZKÖZÖK 4414658 9183737
I. IKÉSZLETEK 1 351 256 1 069 780
1 |Anyagpk 789 092 1 042 569
2 | Befejezetlen termelés és félkész termékek 514208 o
5 |Aruk 47956 27211
6 |Készletekre adottelőlegek o o
II. IKÖVETELÉSEK 1 746 583 2104525
1 |Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1 196296 877 831
2 |Követelések kapcsolt vállalkozással szemben o o
3 |Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben o o
5 | Egyéb követelések 550 287 1 226 694
III. IÉRTÉKPAPÍROK o o
IV. IPÉNZESZKÖZÖK 1 316819 6 009 432
1 IPénztár, csekkek 751 663
2 IBankbetétek 1 316068 6 008 769
C. IAKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK 87750 349 767
1 I Bevételek aktív időbeli elhatárolása o 244 286
2 | Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 87750 105481

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) 5 246 740 12703824

L.
L
L
L

Budapest, 2021. április 6.

r
/

Demény Árpád S^ilárd
Ügyvezető igazgató
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AEROPLEX KÖZÉP-EURÓPAI LÉGUÁRMŰ MŰSZAKI KÖZPONT KFT.
Statisztikai számjel: 10751116-3316-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-164863

MÉRLEG a 2020. december 31-én végződő időszakra

Atétel megnevezése 2019.12.31 2020.12.31
D.ISAJÁTTŐKE 1 962 529 4 707 837
I.IJEGYZETTTÖKE 1 030 000 1 050 000

II.IJEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE o o
.ITŐKETARTALÉK o 2 350 000

IV.IEREDMÉNYTARTALÉK -1 470 546 -978 971
V.lLEKÖTÖTT TARTALÉK 1 911 500 1 911 500

VI.IÉRTÉKELÉSI TARTALÉK o o
VII.IADÓZOTTEREDMÉNY 491 575 375 308

E.ICÉLTARTALÉKOK 57000 77296
11Céltartalék a várható kötelezettségekre 57000 77296

F.IKÖTELEZETTSÉGEK 2518547 7709513
I.IHÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK o o

II.IHOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 690 2 006 091
1 |Hosszú lejáratra kapott kölcsönök o o
1 |Beruházási és fejlesztési hitelek o 1 997 701
6|Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben o o
8|Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 690 8390

III.IRÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2517857 5 703 422
1|Rövidlejáratúkölcsönök o o
2|Rövidlejáratúhitelek o 107610
3|Vevőktőlkapottelőlegek 1 210390 3 686 550
4|Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 900 043 930012
6|Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll-sal szemben o o
8|Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 407 424 979 250

G. IPASSZJV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 708 664 209 178
1 |Bevételek passzív időbeli elhatárolása 663 021 o
2|Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 45635 209177
3|Halasztott bevételek 8 1

[ FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 5 246 740 12703824
o o

L
L
L

Budapest, 2021. április 6.

Demény A'rpád Szilárd
Ügyvezető igazgató
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AEROPLEX KÖZÉP-EURÓPAI LÉGUÁRMŰ MŰSZAKI KÖZPONT KFT.
Statisztikai számjel: 10751116-3316-113-01
Cégjegyzék száma: 01-09-164863

EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2020. december 31-én végzödő időszakra

A tétel megnevezése 2019.12.31 2020.12.31
01 IBelföldi értékesítés nettó árbevétele 4161 874 7 975 685
02|Export értékesítés nettó árbevétele 7 542 284 7 294 351
I.IÉRTÉKESÍTÉS NETTÖ ÁRBEVÉTELE 11 704158 15270036

03|Saját termelésü készletek állományváltozása 281 344 -514208
04|Saját előállítású eszközök aktivált értéke o o
II.IAKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 281 344 -514208
III.IEGYÉBBEVÉTELEK 111 294 177087

- ebből visszaírt értékvesztés 9383 8239
05|Anyagköltség 1 674 649 1 479 201
06|lgénybe vett szolgáltatások értéke 2104708 2135471
07|Egyéb szolgáltatások értéke 143337 162771
08|Eladott áruk beszerzési értéke 862 292 2 560 354
09|Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2310728 3 685 248
IV.IANYAGJELLEGÜ RÁFORDÍTÁS 7095714 10023045
10|Bérköltség 3317495 3 639 309
11 |Személyi jellegü egyéb kifizetések 163906 156274
12|Bérjárulékok 696 110 672 078
V.ISZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 4177511 4 467 661
VI.IÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 98386 129828

VlljEGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 192770 264317
- ebből elszámolt értékvesztés 17662 o

AJÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 532415 48064
13|Kapott (járó) osztalék és részesedés o o
14|Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége o o
151 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége o o
16|Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek o o
17|Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 6202 354 425

VIII.IPÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI 6202 354 425
18|Részesedésekböl származó ráfordítások, árfolyamveszteségek o o
191 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége o o
20 Fizetendö kamatok és kamatjellegü ráfordítások 3586 7466
21 |Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése o o
22|Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai 22823 126

1
[.
L

IX.IPÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDITÁSAI 26409 7592
PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE -20 207 346 833

C.IADÖZÁS ELŐm EREDMÉNY 512208 394 897
X.lADÖFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 20633 19589
D.IADÖZOTT EREDMÉNY 491 575 375 308

L

Budapest,2021.április6.
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Demény Árpáá Szilárd
Ügyvezető igazgató



Kiegészítő melléklet
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AEROPLEX Közép-Európai Légijármü Müszaki Központ Kft.

Kiegészítő melléklet

a 2020. december 31-én végződö időszakra

Budapest,2021. április 06.

Demény Árpq<í Szilárd
Ügyvezetotgazgató

'j^y

Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 1
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2. Altalános adatok

2.1 CÉGADATOK

Cégnév: AEROPLEX Közép Európai Légijármü Müszaki Központ Kft.

Rövidített név: AEROPLEX Közép-Európai Kft.

Székhely: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Társaság adószáma:
Cégjegyzékszám:
KSH száma:
Cégbejegyzés kelte:
A Társaság alaptőkéje:

10751116-2-43
Cg-01-09-164863
10751116-3316-113-01
1992.február11.
1.050.000.000,-Ft

A Felügyelőbizottság tagjai: Dr. Jámbor André (elnök)
Nagy Tímea
Laurinyecz Katalin
Bóta Kornél
Hortobágyi Ferenc

A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelezö.

A Társaság könyvvizsgálója: Interauditor Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.
székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. épületfsz. 1/F.
Kijelölt könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna
(MKVK tagszám:007229)

Éves beszámoló összeállításáért felelős regisztrált mérlegképes könyvelő:
Tábor Mária 2360 Gyál, Bartók Béla utca 22.
Regisztrációs szám: 190877
Szakterület: vállalkozási

A Társaság képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe:
Demény Árpád 8000 Székesfehérvár, Rimaszombati u. 16.

A Társaság tulajdonosának neve, székhelye:
MagyarÁllam,
a Vtv. alapján az MNV Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
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2.2 A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE ÉS TÖRTÉNETE

2.2.1 A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

Az Aeroplex Kft. (a Társaság) a polgári utasszállító repülőgépek karbantartására szakosodott
repülőgépes MRO szervezet. A vállalat az európai EASA Part-145 szabályzat és az amerikai FAA
szabályzat tanúsítványainak megfelelően müködik. Központi tevékenységeként szolgáltatások széles
körét kínálja a repülögép sárkányszerkezeten, illetve berendezéseken végrehajtandó alapvetö
tervezett javításoktól a forgalmi kiszolgáláson át a karbantartás tervezés, a mérnökszolgálati
támogatás és logisztikai funkciók ellátásáig.

A budapesti székhelyen az összes létesítményt és helyiséget a Budapest Airport Zrt.-töl bérli az
Aeroplex Kft. Az épületen belüli közlekedést a kiszolgáló épületben lévő széles folyosó rendszer és a
megfelelö méretü ajtók biztosítják, amelyek lehetővé teszik kézi és gépi rakodó- és szállítóeszközök
használatát. A hangár müszaki előtér kapcsolatban áll a repülőtér légijármü mozgásterületével. A
mühelyek, raktárak és az irodaépület jármüvekkel jól megközelíthetők a repülőtér közforgalmú
úthálózatáról. A Társaság egész területére kiterjedő strukturált informatikai hálózat van kiépítve.
A vállalat alapvető termelő tevékenységét az IBM MAXIMO rendszer támogatja.
A kecskeméti telephelyen a Honvédelmi Minisztériumtól bérelt helyiségek szolgálnak a szerződés
tárgyában meghatározott feladatok, szolgáltatások szerződésszerü teljesítéséhez.

Az Aeroplex Kft. tevékenysége 6 fö tevékenység köré szerveződik.

A hangárkarbantartási tevékenység a személyszállító repülőgépek kötelező karbantartásait
foglalja magába. Ezek a karbantartások az átfutási időt figyelembe véve 3-60 napot vesznek
igénybe. llyenkor a repülögép nem üzemel. Minden kötelező karbantartásnak van egy
úgynevezett standard része, melynek ára elöre meghatározott, és ehhez tartoznak a
karbantartás során felmerülő hibák javítása, illetve a vevö előzetes kérése alapján az extra
munkák.

A berendezés javítás a repülőgép üzemidőhöz kötődő berendezéseinek javítását foglalja
magába. A tevékenység alapvetöen tervezhető, de a megrendelések jelentös részét a
meghibásodott berendezések javítása teszi ki.

A forgalmi karbantartás a repülőgépek indítását, fogadását és fordítását jelenti a
menetrendszerü müködés során. A tevékenységet a teljesített járatdarab és az egy időpontban
induló repülőgépek száma befolyásolja.

A légitársasági támogatás magában foglalja a mérnökszolgálati, karbantartás tervezési, és
logisztikai feladatokat a tevékenység szerződött tartalmát adó repülőgépflotta zavartalan
müködése érdekében.

Az egyéb szolgáltatások foglalják magukba az ad hoc munkák mellett többek között az
eszközök, szerszámok és kiszolgáló berendezések kölcsönbe, illetve a létesítmények bérbe
adását, oktatások.

Az anyageladás megrendelőink részére történö alkatrész és berendezés értékesítéseket
takarják.
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2.2.2. ATÁRSASÁGBEMUTATÁSA

Az Aeroplex Kft 1992-ben alakult 50% Lockheed Martin és 50% Malév Zrt. tulajdonlással. Feladata a
Malév Zrt. repülögépeinek teljes körü karbantartása, kivéve az üzemidős berendezések raktározását,
illetve 3. feles hangárkarbantartások és forgalmi karbantartások elvégzését, ezzel is csökkentve a
Malév Zrt. fajlagos karbantartási költségeit.

1998-ban a Malév Zrt. visszavásárolta az 50%-os Lockheed tulajdonrészt és így 100%-ban ő lett a
tulajdonos.

2001-ben a Malév Zrt. tovább szükítette a müszaki tevékenységét és a szervezetén belül müködő
mintegy 30 fős müszaki főmérnökséget is kiszervezte az Aeroplex Kft-be.

2002. május 1-től történt az alapvető változás az Aeroplex Kft. történetében, amikor is a forgalmi
karbantartást teljes egészében, a mérnökszolgálat, a karbantartás tervezés, és a logisztika egy részét
visszaszervezték a Malév Zrt. szervezetébe. Ezzel létrehozták a Malév Zrt-n belül a Müszaki
Igazgatóságot mintegy 350 fővel. Így a Malév Zrt. gépeinek forgalmi karbantartása kikerült az
Aeroplex Kft. tevékenységi köréből, és ezzel csak a hangárkarbantartás és berendezés javítás lett a
profilja.

2004 márciusában egy újabb átszervezést követően az Aeroplex Kft. és a Malév Zrt. Müszaki
Igazgatóságán levő párhuzamos funkciók összevonásra kerültek a Malév Zrt. szervezetén belül.
Nevezetesen: mérnökszolgálat, logisztika, karbantartás tervezés. Ezzel párhuzamosan az Aeroplex
Kft csoportos leépítés keretein belül 100 munkavállalót bocsátott el.

2005. december 19-én történt meg az a kiszervezés, melynek eredményeképpen a teljes
vállalatcsoporton belüli müszaki tevékenység összevonásra került az Aeroplex Kft-ben. Ezzel
majdnem visszaállt az 1992 és 2001 közötti időszak, de kiegészült egy újabb tevékenységgel,
méghozzá az üzemidös berendezések teljes körü kezelésével (raktározás, beszerzés, javíttatás).
2012. június 18-án a Malév Zrt. felszámolása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a
Tiszavíz Vízerőmü Energetikai Kft. megvásárolta az Aeroplex Kft.-t összes követelésével és
kötelezettségével a Malév Zrt. f.a.-tól.
2012. október 30-tól a Társaság egyedüli tagja a Magyar Állam. Az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény (a továbbiakban: „Vtv.") 3. § (1) bekezdése szerint ,,/4 rábízott állami vagyon felett az
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként - ha
törvény vagy miniszterí rendelet eltérően nem rendelkezik - az MNVZrt. gyakorolja." (székhelye: 11 33
Budapest, Pozsonyi út 56.).

2012 novemberében a Társaság megvásárolta a Malév Zrt. fa-tól a Pannon Air Cargo Kft-t.

A Pannon Air Cargo Kft.-ben meglevő részesedését a Társaság 2017. évben értékesítette.
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2.3 JELENTŐSEBB 2020. ÉVI ESEMÉNYEK
A 2020. üzleti év az Aeroplex Kft. történetében rekord év lehetett volna a realizált árbevétel, az
eredmény és ajövőépítés szempontjából, de a COVID-19 pandémiajelentékenyen éreztetíe hatását.
2020-ban a terv alapján a volumen és a szolgáltatási portfólió szélesítése, a partnerállomány
stabilizálása és bövítése volt a kiemelt feladat.
A hangárkarbantartás üzletágban a 2019. évhez viszonyítva visszaesés következett be az árbevétel
és az aktivált saját teljesítmények összegének tekintetében. A sikeres Q1 és Q3 időszakok terven
felüli eredményeit a járvány első hulláma Q2-ben és második hulláma Q4-ben jelentősen
visszavetette.
A DHL szándéknyilatkozatot (LOI) írt alá, melynek értelmében 2021-től az Aeroplex Kft. fogja
végrehajtani A300-600 cargo flottájának karbantartásait.
Az időközben a Ryanair irányítása alá került LaudaEurope (ex Laudamotion) a jövőben stratégiai
partneri szerepbe kerülhet, mivel 2020/2021-re egy teljes karbantartási vonalat kötött le. Sikerült
megtartani az Air Explore és ASL Belgium megrendelőinket. A válság hatására az eddig folyamatos
megrendelésállományt biztosító Eurowings rákényszerült, hogy karbantartásait a Lufthansa csoporton
belül hajtassa végre. Az új partnerek körét a Laudamotion, GetJet, a visszatérők csoportját a Bluebird
Nordic, és Avion Express képviselik.
A forgalmi karbantartás üzletág a járvány miatt gyakorlatilag a cargo forgalomra redukálódott.
Kiemelkedő jelentőségü a WZZ 3+2 éves LM tender megnyerése, mely szolgáltatás 2021-ben
kezdödik el BUD és DEB telephelyeken.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) részére megkezdődött az A330 repülögépük
kiszolgálása.
A berendezés karbantartás üzletágban a General Electric (GE) részére végzett hajtómüalkatrészek
javításának megtartása volt évközben a cél tekintettel a járványhelyzet globális következményeként.
A Társaság elnyerte a Honvédelmi Minisztérium (HM) 5 éves A319 szállítóeszköz üzemeltetési projekt
tenderét.
A Társaság 2019. december hónapban 3 éves szerzödéses kötelezettséget vállalt a HM felé 9 db
EC135 P2+ helikopter karbantartására, melyet alvállalkozók közremüködésével teljesít. Elindult az
EC135 helikopterek forgalmi karbantartási képességének megszerzése.
A duális képzés keretein belül folytatódott az ösztöndíjrendszer program a cégnek a Kossuth Lajos
Müszaki Szakgimnáziummal és a Budapesti Müszaki Egyetemmel kötött stratégiai megállapodásából
származóan.
Koronavírus járvány elleni védekezéssel összefüggő intézkedési terv került kidolgozásra, bevezetésre
és folyamatos igazításra összefüggésben a kormányzati intézkedésekkel. Sikerült megőrizni és a
fenntartani a Társaság müködőképességét.
hlaladt a 2019-ben bevezetett IBM Maximo MRO IT rendszer fejlesztése.
A jóváhagyások megszerzése és szerződések megkötése után megkezdődött a Társaság
stratégiájának alapját képező új, szélestörzsü repülőgépek karbantartására alkalmas
hangárberuházás kivitelezése BUD bázison.
Folytatódott tovább a Budapest Airport Zrt.-től bérelt létesítmény átfogó rekonstrukciója a mai kor
MRO igényeihez igazítva kiemelve a kerekes mühely fejlesztését.
Kiemelt beruházások kerültek üzembe állításra: GE kompozit mühely épületgépészeti kialakítása, FPI
moduláris penetrációs vizsgálósor, GPU földi áramforrás, TSL-1,8 villamos fütésü hökezelö kemence.
A 2018-ban elindított, 2019-ben és 2020-ban folytatott bérfelzárkóztatási program, a 2020-ban
bevezetett pótlékrendszer és a 2019-ben bevezetett bónuszrendszer támogatta a képzett munkaerő
megtartását és moráljának visszanyerését.
A Társaság jelentös létszámbővítést hajtott végre kihasználva a COVID-19 munkaeröpiacra gyakorolt
hatását.

A Társaság megfelelt a hatósági előírásoknak és a megrendelöi elvárásoknak való megfeleléseket
vizsgáló auditoknak.
A 2020-as tény adatokat a COVID-19 hatása jelentösen alakította a tervhez képest.
A klasszikus húzóágazatot képviselő hangárkarbantartás elmaradt a tervtől és a ténytől.

1
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A Társaság a járvány elsö hullámát a DHL és a Laudamotion légitársaságok által lekötött karbantartási
vonalaknak köszönhetöen jól átvészelte. A járvány második hullámának hatásaként a
megrendelésállomány viszont jelentösen visszaesett.
A forgalmi karbantartások az utasforgalmi korlátozások bevezetését követően minimálisra
redukálódtak, gyakorlatilag a teherforgalom és a HM kiszolgálása maradt meg.
A berendezés javítás elmaradt a tervtől, de a GE hajtómüalkatrész javítás folyamatossága miatt
meghaladta a tényt.

A kisebb részarányú tevékenységek (CAMO, kalibrálás, eszközkölcsönzés) a körülményekhez képest
jól teljesítettek, meghaladták a tervet és a tényt is.
2020. év folyamán a tervhez képest az egyéb szolgáltatások között a HM részére végzett
szállítóeszköz üzemeltetési projekttel összefüggésben két olyan tétel megrendelése vetődött fel, ami
eltért a tervtől.

Az Airbus A319 típusú honvédségi szállítórepülőgépek zavartalan üzemeltetése érdekében 1 db
tartalék hajtómü beszerzését rendelte meg a HM. A terven felül a HM részére a repülések tervezését
és irányítását támogató Komplett Mission Management (Jeppesen) megoldás beszerzése jelentkezik
a várható adatokban.

Az EBIT-et pozitívan befolyásolta -115,1 M Ft értékben a 209/2020. (V. 15.) Kormányrendelettel (A
koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a légijármü
iparban tevékenykedö vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről.) összefüggő
közteher fizetési mentesség május és június hónapokra, ami az egyéb bevételek közöttjelenik meg.
A személyi jellegü ráfordítások összege elsödlegesen az elsö félévben a tervtől elmaradó
állománybővítés és a szociális hozzájárulás járulékkulcsának csökkentése miatt lett kevesebb.
Folytatódott a bérfelzárkóztatási program (bérfejlesztés), bevezetésre került a pótlékrendszer,
rendezésre kerültek a vezetői bérek.

A motivációs rendszer motorját képviselö bónuszrendszer a Q1 és Q4 időszak teljesítményét ismerte
el.

Az anyagköltség domináns részét képező repülőgépes fogyóanyag és alkatrész felhasználás
igazodott a partikuláris karbantartásokon feltárt konkrét hibaállapothoz.
Az igénybe vett szolgáltatások a járványhelyzet implikálta aktivitás csökkenés miatt maradtak et a
tervtől.

A COVID-19 miatt akadályoztatott képességbővüléshez tervezett hatósági díjak elmaradtak, ami az
egyéb szolgáltatások értékében, mint megtakarítások jelentkeznek.
Az eladott áruk beszerzési értékében fogyóanyag-, és üzemidös berendezés értékesítés jelenik meg.
Itt jelenik meg a tartalék hajtómü vásárlásának hatása.
A közvetített szolgáltatásokon belül a helikopter projekt hatása mellett a hajtómüjavítás és a Jeppesen
navigációs rendszer többlete a domináns.
Összefoglalva: 2020-ban a Társaság a járvány okozta nehézségek ellenére elszántan folytatta
stratégiájának megvalósítását és lerakta a jövő alapjait.

2.4 FORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK
A 2019. évben kitört COVID-19 világjárvány jelentös hatással volt a Társaság 2020. évi
gazdálkodására, és jelentékeny hatással lehet a Társaság 2021. évi gazdálkodására.
A koronavírus járványra való tekintettel a Társaság egy nagyon komoly pandémiás operatív
intézkedési tervet dolgozott ki, melynek segítségével a fertőzés beütése esetén is tovább tudna
müködni. Ennek lényege röviden, hogy a céget 22 jól behatárolt zónára osztottuk és mindegyik zóna
mellé dedikált közlekedö útvonallat jelöltünk ki. A speciális pandémiás operatív folyamataink fő célja
az esetleges fertőzések zónánkénti lokalizálása így elérendő, hogy a fertözött zóna karanténba való
helyezése után is a Társaság tovább müködhessen. Gyakori fertötlenítésekkel és védőeszközökkel
próbáljuk a megbetegedés kockázatát csökkenteni. Összhangban a központi intézkedésekkel mindent
megteszünk a munkavállalók egészségének megőrzése érdekében.
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A COVID-19 világjárvány jelentős egészségügyi és gazdasági válsághelyzetet idézett elő, melynek a
Társaságra gyakorolt hatásai még nem ismertek. A Társaság - a negatív hatások csökkentése
céljából - megtette és folyamatosan megteszi a szükséges és lehetséges intézkedéseket mind a
munkavállalók biztonságos munkakörnyezetének, mind a folyamatos és biztonságos müködés
biztosítása érdekében. Társaság a következö intézkedéseket hozta meg: a személyes kontaktusok
minimálisra csökkentése, a munkavállalók megfelelő védőfelszereléssel történő ellátása, az irodai
dolgozók többségénél - ahol ez lehetséges - az otthonról történő munkavégzés biztosítása,
munkavállalók, partnerek folyamatosan tájékoztatása, kereskedelmi üzletág esetében áttérés az
érintés- és érintkezésmentes értékesítési eljárásrendre, emellett ésszerü költségcsökkentési
intézkedések, vezetői és munkavállalói szinten - megállapodás alapján - ideiglenes munkaidö illetve
munkabér csökkentés bevezetése, a törlesztési moratórium lehetőségének kihasználása.
A koronavírus-helyzet miatt a Társaság felmérte és elkészítette az arra vonatkozó becsléseket, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság a vállalkozás folytatására való képesség tekintetében, és arra jutott,
hogy helytálló a vállalkozás folytatását feltételezni a belátható jövöben, lényeges bizonytalanság nem
áll fenn.

2.5 JELENTŐSEBB SZÁMVITELI IRÁNYELVEK
A Társaság Éves Beszámolója a Számviteli Törvény előírásai alapján a magyar törvényekkel
összhangban, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások adataiból készül. Könyvvezetésnél a kettős
könyvvitelre vonatkozó számviteli előírásokat alkalmazza.
A Társaság kivételes nagyságrendü és előfordulású tételek esetében a mérlegfőösszeg 2%-nak
megfelelö értéket határozott meg a Társaság a számviteli politikájában a számviteli törvény
elöírásainak megfelelöen.

A beszámoló bizonylatai a fordulónapra készített végleges főkönyvi kivonat, és az ezt alátámasztó
analitikus nyilvántartások, leltárak és folyószámla egyeztetések, a Társaság tevékenységével
összefüggö összes külső és belső bizonylat.

A Társaság "A" típusú mérleget és "A" típusú eredménykimutatást készít a Számviteli törvény 1. és 2.
számú mellékletében meghatározott tagolásban.

A mérlegkészítés idöpontja: 2021. január 31.

Immateriális javak, Tárgyi eszközök

Az immateriális javak, tárgyi eszközök kimutatása a Szt. tv. szerinti beszerzési értéken történik
csökkentve a halmozott értékcsökkenés összegével. Leírásuk a becsült hasznos élettartam alatt
lineáris módszerrel történik, és havonta kerül elszámolásra.

A leírás mértéke a következő:

Immateriális javak megnevezése Leírási időszak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Vagyoni értékü jogok
5. 100 ezer Ft. alatti vagyoni értékü jogok
6. Szellemi termékek
7. 100 ezer Ft. alatti szellemi termék
9. Immateriális javakra adott előlegek

5 év, legfeljebb 10 év
5év
egy összegben
3év
egy összegben
nem számol el

Adatok ezerforintban kivétel, ha másképp van jelölve 8
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Tárgyi eszközök megnevezése
1. Telkek, bérbe adott telkek
2. Épületek, épületrészek, építmények
3. Bérbe adott épületek, épületrészek
4. Idegen tulajdonon végzett beruházás

5. Müszaki berendezések, gépek
6. 100 ezer forint alatti müszaki gépek, berendezések
7. Müszaki jármüvek, egyéb jármüvek
8. Egyéb berendezések, felszerelések
9. 100 ezer forint alatti egyéb gépek, berendezések
10. Egyébjármüvek
11. Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések

Leírási időszak/%
Nem számolható
Tao tv. besorolás alapján
5%
évente, egyedileg
felülvizsgálandó
14,5%
egyösszegben
20%
14,5%
egyösszegben
20%
33%

A tárgyi eszközök bővítése, rendeltetés megváltoztatása, élettartam növelése, eredeti állag
helyreállítása során felmerülő költségek aktiválásra kerülnek. A folyamatos, zavartalan, biztonságos
müködést szolgáló javítási, karbantartási költségek elszámolása felmerüléskor történik.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a
maradványértéket nullának tekintjük.
Nem jelentős a maradványérték, ha annak összege a beszerzési érték 10 %-át, de legfeljebb a 300 e
Ft-ot nem éri el.

Maradványértéket kell meghatározni
- jármüveknél a bekerülési érték 20%-a, valamint
- a 5 millió forint feletti értékü gépeknél, berendezéseknél. A többi eszköznél a várhatóan alacsony,
nem jelentös érték miatt ezzel nem számolunk. Ezeknél az eszközöknél az értékcsökkenési leírást
csak a maradványértékig lehet elszámolni, a nettó érték a maradványérték alá nem csökkenhet.
Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.
Készletek

A készletek értékelése súlyozott beszerzési áron, a saját termelésü készletek értékelése elöállítási
költségen történik.

A készletek (fogyóanyagok és üzemidős berendezések) értékvesztése 2020. évben a számviteli
törvényben foglaltak szerint kerül értékelésre.

A készletekkel kapcsolatban a Társaság 2020. év során értékvesztés elszámolást nem érvényesít. A
módosított eszköz-forrás értékelési szabályzat alapján a készletek (fogyóanyagok és üzemidős
berendezések) bekerülési (beszerzési), illetve a könyv szerinti értéke nagyságrendileg megegyezik a
mérlegkészítéskor ismert piaci értékkel, így a készletek értékét nem indokolt értékvesztés
elszámolásával csökkenteni.

Vevőkövetelések

A Társaság a vevőköveteléseket a kiszámlázott értéken mutatja ki, ezt az értéket csökkentheti a kétes
vevökövetelésekre elszámolt értékvesztés összege.

Követelések besorolása és az értékvesztések elszámolása a lejárati idötartamok szerint

Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 9
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A követés lejáratának időtartam szerinti besorolása Értékvesztés elszámolásának mértéke
Nem lejárt követelés 0%
30 nap alatti
31-90napközötti

0%
0%

90-180napközötti
181-364napközötti

50%
75%

365nap feletti 100%

A Társaság, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a
mérlegkészítés idöpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számol el - a
mérlegkészítés idöpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti
értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteség jellegü - különbözet
összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegü.
Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek minősül adósonként 100 millió forint feletti
pénzügyileg nem rendezett követelés esete.

Devizával kapcsolatos értékelési eljárások

A külföldi fizetöeszközökre vonatkozó követelések és kötelezettségek az MNB által meghirdetett,
teljesítés napján érvényes középárfolyamon számított forintértéken kerülnek kimutatásra.

A devizás kötelezettségeket és követeléseket év végén fordulónapi árfolyamra kell átértékelni.

Jelentős összegü hibák

A Társaságnál 2020. év során nem volt olyan ellenörzés, melynek során jelentős összegü hibák
kerültek feltárásra.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy elöfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét az üzleti év
értékesítés nettó árbevételének 3 százalékában határozzuk meg. Kivételes előfordulásnak az
tekintendő, ha az ügylet a szokásos üzletmenetnek nem része, továbbá azon ügyletek, amelyek
jellegét tekintve sem gyakori előfordulású ügyletek pl. tőkemüveletek, átalakulás, apport, térítés nélküli
átadás-átvétel.

Kiemelkedő tételként a Honvédelmi Minisztérium részére végrehajtott hajtómüjavításhoz kapcsolódó
nettó árbevétel 2.454.968 E Ft, a ráfordítás 2.428.248 E Ft.

Tartalék hajtómü beszerzésének és értékesítésének hatása: nettó árbevétel 2.564.080 E Ft, ráfordítás
2.450.020 E Ft.

Az MNV Zrt. 280/2020.(V111.27.) AH számú alapítói határozatával elhatározta a Társaság
hangárbővítési beruházása önerejének biztosítása céljából/érdekében az AEROPLEX Kft. 870 M Ft
összegü tőkeemelését.

Az MNV Zrt. 374/2020.(XII.18.) AH számú alapítói határozatával elhatározta a Társaság
hangárbővítési beruházásához kapcsolódó humánerőforrás és müszaki képességfejlesztés
céljából/érdekében az AEROPLEX Kft. 1.500 M Ft összegü tökeemelését.

Adatok ezer forintban kivétel, ha másképp van jelölve 10
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3. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez

3.1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Megnevezés

Alapitás- átszervezés

Immateriális javak összesen

^Uszaki berendezések felszerelések
Egyéb berendezések felszerelések
Beruházások
.Beruházasokra adptt elöleg
Tárgyi eszközök Összesen
Bruttó érték összesen

Vagyoni értéku jogok

Nyitó Növekedés Aktiválás Csökkenés | ^^ | Atsorotós Záró
Vagyoni értékü jogok _155 970

_0
o
_0

1 2761
_0|

2783
_0

o
_0

0|
_0|

154463
_0

Szellemi termékek 0\
155 970|

_0
_°]

_0
1276

01
2783

-0]
_0|

_0
_g

-Oj
154463

naatlanok 266 649
1 656 049

_0
_0

_96271
164 258|

_0
21605

_0
_0

_0
_0

362 920
1 798 702

460 693
87 782

o
4051141

36804
_0

17606
296789

o
_0

o
_0

479 892
196107

12761
2483934]

2 162059
2567173

0|
297 333

12761
348761

o
_0|

-0]
.0|

2162059]
4 999 680|

2 J39 904 2567173 298 609 351_544| 0| 5 1541421

Alapítás- átszervezés
_91 193|

_0|
7342|

_0
o
_0

2783|
-0]

o
_0|

_0
_0

95 7521
_0]

Szellemi termékek
Immateriális javak összesen

0|
91 193

,0
7342

_0
0\

.0|
2783

0\
^

_0
_0

0|
95752

Ingatlanok
Müszaki berendezések felszerelések

140814
1 334 874

19158
65641

o
_0

_0
21 189

o
_0

o
_0

159973
1 379 326

Egyéb berendezések felszerelések
Beruházások

329 691
_0

37 687
_0

o
_0

17606
_0

o
_0

o
_0

349 772
-Oj

Tárgyi eszközök osszesen
Értékcsökkenés összesen

1_805 3791
1 896 572

122486
129828

o
_s

38J95|
41578

0|
_oj

0|
_0|

1 889071
19848231

Vagyoni értéku iogok
Alapitás,- átszervezés

64777
_0

_0
_0

1276
_0

7342
_0

_0
_0

_0
_0

58711
_0

Szellemi termékek
Immateriális iavak összesen

_0
_64_777

_0
^

_0
J_ 276

_0
7342

_0
0|

_0 _0
58711

Ingatlanok
Müszaki berendezések felszerelések

125835
321 175

_0
_0

96271
164258

19158
66058

_0
_0

_g
o

202 947
419 376

Egyéb berendezések felszerelések
Beruházások

131 002
87 782,

o
_0

36 8041
405 114

37687
296789

o
_0

_0
_0

130 120
196 107|

^Beruházasokra adott elöleg
Tárgyi eszközök összesen
Nettó könyvszerinti érték összesen

12761
678 555
743 332

2 162 059
2162059
2162059

o
702447
703 723

12761
432 453
439795

o
o
^

_0
^
o

2162059]
3110609
3169320

A Társaság nem folytatott 2020. évben kutatást és a kísérleti fejlesztést, ezért kapcsolódó költségek
sem vetődtek fel.
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3.2 KÉSZLETEK

KÉSZLET TÍPUSOK 2019.12.31 2020.12.31
Repülőflépes anyagok 897 365 1 130399
RezsianyaQ, nyomtatványjrodaszer o 117|
Befejezetlen termeles 514208 o
Úton lévő készletek 16041 28351
Aruk 47956 27211
Készletekre adott elölegek o o
Anyagok értékvesztése -124314 -116298
Összesen: 1 351 256 1 069 780

A repülőgépes anyagok tekintetében az év során a felhasznált anyagok pótlásra kerültek.

A 2020.12.31 fordulónapon folyamatban levő karbantartásokhoz kacsolódó részszámlás teljesítések
az árbevételből aktív idöbeli elhatárolások között jelennek meg. A számviteli törvény változása miatt
2020. évtől új elszámolást alkalmaz a Társaság, mivel nem veszi készletre az időszak végén
befejezetlen termelés formájában az aktívált saját teljesítményeket. Ezért nagy a bázis évhez képesti
változás.

Készletekre elszámolt értékvesztés:

ÉRTÉKVESZTÉS Nyitó
Kivezetés/
Visszaírás

Képzés Záró

Készlet értékvesztése 124314 8016 o 116298|

Értékvesztés képzésre nem került sor 2020.évben.

3.3 KÖVETELÉSEK

A vevőkövetelések a mérlegben az elszámolt értékvesztés összegével csökkentve szerepelnek.

VEVŐKÖVETELÉSEK 2019.12.31 2020.12.31

Belföldi vevőkövetelések 276197 204 955
Külföldi vewkövetelések 920 099 672 876
Összesen 1 196 296 877831

Vevőkintlévöségre elszámolt értékvesztés:

ÉRTÉKVESZTÉS Nyitó
Kivezetés/
Visszaírás

Képzés Árfolyam
kütönbözet Záró

Követelések értékvesztése 173558 o 16777 190113

A Társaság egyedileg értékeli a kintlévöségeit és a nagy valószínüséggel be nem hajthatónak
minösített követeléseire számol el értékvesztést. Értékvesztés képzésre nem került sor 2020.évben.
A Társaság, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számol el - a
mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti
értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteség jellegü - különbözet
összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentös összegü.
Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentösnek minősül adósonként 100 millió forint feletti
pénzügyileg nem rendezett követelés esete.
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EGYÉB KÖVETELÉSEK
VisszaigényelhetőAFA

2019.12.31
54467

2020.12.31
10038

Dolgozóknak nyújtott előlegek
Szállftói túlfizetések

2778
5468

3033
62951

Bérleti díi kaució
MFB óvadék (adósságszolgálati tartalék)

206547
o

301 200
69375

VeTOtöl kapott előlegÁFA
Társasági adó előleg pénzügyi teljesítés

o
4247

755 490
5785

Egyéb kovetelés
Összesen

276 780
5M287

18822
1 226 694

A létesítménybérleti szerződés megkötésével összefüggésben 4 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék került megfizetésre 611e EUR (190 M Ft) értékben a Budapest Airport Zrt. részére 2017.
évben. A bérleti díj kaució növekedés oka az év végi értékelési árfolyamok közötti különbözet és az
újonnan bérelt területekhez kapcsolódó óvadék.
Az MFB óvadék a hangárberuházáshoz kapcsolódó adósságszolgálati tartalék.
A vevőtöl kapott előleg ÁFA a hlonvédelmi Minisztérium részére végzett szállítóeszköz üzemeltetési
projekthez és a Külgazdasági és Külügyminisztérium A330 projekthez kapcsolódnak.
3.4 PÉNZESZKÖZÓK

PÉNZESZKÖZÖK 2019.12.31 2020.12.31
Pénztár, csekkek 751 663
Bankbetétek 1 316068 6 008 769
Összesen 1 316819 6009432

A pénzeszközök növekedése a Honvédelmi Minisztérium részére végzett szállítóeszköz üzemeltetési
projektre és a Külgazdasági és Külügyminisztérium A330 projektre kapott elölegekre vezethetö vissza.
3.5 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2019.12.31 2020.12.31
Bevételek időbeli elhatárolása
Arbevétel elhatárolása o 244286
Kamat o o
Osszesen o 244286

KöKségek, ráfordítások időbeli elhatárolása
Bérleti díj'ak, lízingek o o
Oktatás 14615 15795
Biztosítás 10658 40058
Egyéb kiadások 62477 49628
Osszesen 87750 105481

Osszesen 87750 349 767

A költségek és ráfordítások idöbeli elhatárolása az előre kiszámlázott, 2020. évre vonatkozó
költségeket tartalmazza.

A bevételek aktív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra a szerződés elszámolási egysége -
általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerzödéses ellenértékének mérlegfordulónapi
teljesítési fok arányában számított összege azon részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási
egységével kapcsolatban az elöző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó
árbevételt.
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3.6 SAJÁT TŐKE

SAJÁT TŐKE 2019.12.31 2020.12.31
Befizetett iegyzett tőke 1 030 000 1 050 000
TŐKETARTALÉK
Tőketartalék o 2 350 000
EREDMÉNYTARTALÉK
Eredménytartalék -1 470 546 ^978971
December 31-1 eqventeg -1 470 546 ^978 971
LEKÖTÖTT TARTALEj^ 1911 500 1911500
Lekötött tartalék pótbefizetés miatt 1 911 500 1 911 500
Adózott eredménv 491 575 375 308
Sajáttőke 1962529 4707837

Az MNV Zrt. 280/2020.(V111.27.) AH számú alapítói határozatával elhatározta a Társaság
hangárbővítési beruházása önerejének biztosítása céljából/érdekében az AEROPLEX Kft. 870 M Ft
összegü tőkeemelését. A tökeemelés pénzbeli hozzájárulás formájában 2020.08.28-án megérkezett a
Társaság bankszámlájára. A tőkeemelésből 10 M Ft a jegyzett tökébe és 860 M Ft a töketartalékba
került.

Az MNV Zrt. 374/2020.(XII.18.) AH számú alapítói határozatával elhatározta a Társaság
hangárbővítési beruházásához kapcsolódó humánerőforrás és müszaki képességfejlesztés
céljából/érdekében az AEROPLEX Kft. 1 .500 M Ft összegü tökeemelését. A tökeemelés pénzbeli
hozzájárulás formájában 2020.12.21-én megérkezett a Társaság bankszámlájára. A tőkeemelésből
10 M Ft a jegyzett tőkébe és 1 .490 M Ft a töketartalékba került.

3.7 CÉLTARTALÉKOK

CÉLTARTALÉK 2019.12.31 2020.12.31

Munkaügyi per 17000 2563
Egyéb peres ügyek o o
Garanciális kötelezettségek o 34733
Ügynök 40000 40000
Összesen 57000 77296

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék kerül képzésre a szükséges mértékben azokra a
múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerzödésekből származó, harmadik felekkel
szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális
kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes
nyugdíj, illetve a helyébe lépö korhatár elötti ellátás, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a
környezetvédelmi kötelezettséget, valamint a megkötött szerződésböl vagy annak elszámolási
egységéből várható veszteséget], amelyek a mérlegfordulónapon valószínü vagy bizonyos, hogy
fennállnak, de összegük vagy esedékességük idöpontja még bizonytalan, és azokra a Társaság a
szükséges fedezetet más módon nem biztosította.
A peres követelésekre képzett céltartalékból 17,0 M Ft feloldásra került a munkaügyi per lezárását
követöen.

Újabb munkaügyi perböl kifolyólag várható kötelezettség fedezetére szolgáló tartalék 2,6 M Ft lett
képezve.

A Társaság szerződései tartalmaznak garanciális kötelezettségeket, melyekre 2020-ban 34,7 M Ft
provízió lett megképezve.
Az Aeroplex Kft. részéről történt ügynöki szerződés felbontása miatt várható jogügyletre 2016. évben
képzett céltartalék biztonsági okokból nem került feloldásra.
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3.8 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2019.12.31 2020.12.31
Hosszú lejárafra kapott kölcsönök o o
Beruházási és fejlesztési hitelek o 1 997 701
Egyébhosszú lejáratú kötelezettségek o o
LízinQdíj kötelezettség 690 8390
Összesen 690 2 006 091

A beruházási és fejlesztési hitelek között a hangárberuházás 22,5 M EUR hitelkeretéből lehívott
hitelösszeg jelenik meg.
A lízingdíj kötelezettségek növekedése a 2020. év során megújult gépkocsiflotta törlesztéséhez
kötődik.

A Társaság újabb hosszú lejáratú kötelezettséget nem vállalt.

3.9 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 2019.12.31 2020.12.31
Rövid lejáratú köfcsönök o o
Osszesen o

A Társaság nem rendelkezik rövid lejáratú kölcsönnel.

RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK 2019.12.31 2020.12.31
Rövid lejáratú hitelek o 107610
Összesen o 107 610

A Társaság élt a fizetési moratórium lehetőségével a folyószámla hitelkeret lehívása során. A rövid
lejáratú hitelek között kerül kimutatásra a CD3 folyószámla hitelkeret moratóriumhoz kapcsolődó
kötelezettség.

VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK 2019.12.31 2020.12.31
Belföldi vevőktől kapott előlegek 1 035 783 3 557 731
Külföldi vevőktöl kapott előleqek 174607 128819
Összesen 1 210 390 3686550

A belföldi vevőkhöz kapcsolődó előleg a Honvédelmi Minisztérium részére végzett szállítóeszköz
üzemeltetési projekthez és a Külgazdasági és Külügyminisztérium A330 projekthez kapcsolt.
SZÁLLÍTÓK 2019.12.31 2020.12.31
Betföldi szállítók 523 188 471 023
Kütföldi szállítók 376 855 458 989
Összesen 900043 930012

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2019.12.31 2020.12.31
Munkabér 199832 211 736
TB köte[ezettségek 118233 222 809
SZJA 47125 46744
Tulaidonossal szembeni kölcsönkötelezettséci o o
Lízingkötetezettség 4094 5164|
Egyéb rövid leiáratú kötelezettséa 38140 492 797
Összesen 407 424 979250

Az egyéb kötelezettségek nagy részét a december havi munkabér, a TB kötelezettségek és adók
teszik ki.

Megjelenik továbbá 308,8 M Ft fizetendő ÁFA és a hitelmoratóriumhoz kapcsolódóan a hosszúlejáratú
kötelezettségekből átsorolt 107,6 M Ft.
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3.10 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2019.12.31 2020.12.31
Bevétetek idöbeli elhatárolása
Következő évi árbewtel 663021 o
Osszesen 663 02? o

Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása
Vezetői bónusz és járulékai 2370 7301
Cafeteria költséflek o o
Törzsgárda jutalom o o
Könywizsgálat 2073 3190
Eszköz köfcsönzés o 2534
Teljesíbnénymutató 23073 o
Fizetendő kamatok elhatárolása o 1 732
Egyéb költségek 18119 194420
Összesen 45635 209 / 77

Halasztott bevétejek
Térítés nélkül átvett és fellelt tárgyi eszközök 8 1
Osszesen 8 /

Összesen 708 664 209178

A bevételek passzív idöbeli elhatárolása helyett a számviteli törvény változása miatt az aktív időbeli
elhatárolások között kerülnek kimutatásra a fordulónapon folyamatban levő karbantartásokhoz tartozó
bevételek.

Az egyéb költségek között a tárgyévet követö évben kiállított, de a tárgyévet érintö havidíjas számlák
elhatárolásai jelennek meg.

3.11 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK BEMUTATÁSA

A Társaság a mérlegen kívüli tételek között mutatja ki a 400 M Ft folyószámlahitelt, melyet a CIB Bank
Zrt. számlavezető intézet 2018.10.01-én folyósított és 2019. év, és 2020. év során megújításra került.
A hitelkeret fel nem használt része 292.4 M Ft.

A hangárberuházás finanszírozásra igényelt 22,5 M EUR hitelkeret fel nem használt része kerül
kimutatásra még a mérlegen kívüli tételek között.

A hitelkeret fel nem használt része 17,0 M EUR (6.221,8 M Ft).
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4. Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez
4.1 BEVÉTELEK

ÉRTÉKESfTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2019.12.31 2020.12.31
Belföldi 4 161 874 7 975 685
Export 7 542 284 7 294 351
Osszesen 11704158 15 270 036

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2019.12.31 2020.12.31
Európa 7 053 889 7049139
Európán kívüli 488_395 245212
Összesen 7 542 284 7 294 351

EXPORT ÁRBEVÉTEL FÖLDRAJ21 BONTÁSA 2019.12.31 2020.12.31
Amerikai Eflyesült Allamok 35697 37690
Albánia o 355
AUSZTRÁLIA 283722 122771
Ausztria 673 638 1 060 254
Azerbajdzsán -173 148
Belgium 681 086 1 125968
Bulciária 454033 4307
Csatorna szigetek 234 o
;sehorszáci 213 756 47336

Egyesült Arab Emirátusok 52346 18261
Egyiptom 3904 46
Esztország 7920 11 396
Finnország 768 101
Franciaország 47562 15057
Görögország 15589 4634
Horvátország 1 540 3459
rország 6464 10116
Izland 373,418 141 513
Japán 591 o
Jordánia ,0 949
Kanada 27283 o
Kína 324 2018
KIRGIZISZTÁN o 7631
Kuwait 8942 o
Lengyelország 77407 54979
Lettország 330 349 295 250
Litvánia 293 380 469 885
Luxemburq 49422 28426
Málta 18405 453308
^/totíova o 2548
Monaco 3789 o
Nagy-Britannia 320142 1 515053
Nem meghatározott 869 o
Németország 3015627 1 123179
Qlaszország 1 722 101
Oroszország 20^84 5152
Portugália 37698 179512
Qatar 73818 55698
Románia 106460 53413
San Marino 57 o
Spanyolország 1 240 3803
Sváic 34 o
Swdország o 6371
Szerbia 2564 4374Í
Szlovákia 269 564 427 385
Törökország 211 o
Tunézia 1 073 o
Ukrajna 29228 1 904
Osszesen: 7542284 7 294 351
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Az árbevétel jelentős növekedése a Honvédelmi Minisztérium részére végzett szállítóeszköz
üzemeltetési projekthez köthető.

AKTIVÁLT S/UÁT TELJESn-MÉNYEK ÉRTÉKE 2019.12.31 2020.12.31

Aktivált saját teljesítmények értéke 281 344 -514208
Összesen 281 344 -514 208

A terv nem számolt a 2020. és 2019. évek közötti állományváltozással.

EGYÉB BEVÉTELEK 2019.12.31 2020.12.31
Ertékesített tárayi eszközök bevétele 433 496
Kapott kártérítés, kötbér 32033 12194
Céttartalékfelotíása, 62013 17000
Anyagok visszaírt értékwsztése 9383 7762
Követelések visszaírt értékvesztése o 222
Fellett készlet 257 461
Közteher fizetési mentesség / támogatás o 115116
Egyéb bevétel 7175 23836
Osszesen 111 294 ^[77087

Az egyéb bevételek (177,1 M Ft) jellemzően a COVID-19 járvány miatt igénybe vett közteher fizetési
mentesség alapján kapott támogatásból (115,1 M Ft), tárgyi eszköz értékesítésből (0,5 M Ft), kapott
kártérítésből és kötbérböl 12,2 M Ft), céltartalék feloldásból (17,0 M Ft), értékvesztés visszaírásból
(8,0 M Ft), fellelt készletböl (0,5 M Ft), és egyéb tételekböl (23,8 M Ft) állnak.
Az EBIT-et pozitívan befolyásolta -115,1 M Ft értékben a 209/2020. (V. 15.) Kormányrendelettel (A
koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintö hatásának enyhítése érdekében a légijármü
iparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséröl.) összefüggő
közteher fizetési mentesség május és június hónapokra, ami az egyéb bevételek között jelenik meg.

4.2 ÜZEMI KÖLTSÉGEK

ANYAGKÖLTSÉG 2019.12.31 2020.12.31

Repülőgépes fogyóanyagok 1 519094 1 330 333
Rezsianyag 16171 17272
Fogyószerszám 20040 12715
Munkaruha, védőruha 21 445 22796
Nyomtatvány, irodaszer 6018 5325
Felhasználásra jutó fuvarköltség o o
Felhasználásra jutó vámköltség o o
Villamos energia/áram/ BA 75686 75076
Víz+csatorna díj / BA 4427 4480
Gépkocsi üzemanyag 7343 7123
Védőital 4425 4081
Összesen 1 674 649 1 479 201

Az anyagköltség igazodott a munkák összetételéhez és volumenéhez.
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IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE 2019.12.31 2020.12.31
Letesítmény bérlet 534564 610103
Fütési díi 159436 147364
Kontraktorok költségei 291 284 134702
Repülőaép takarítás 35419 51 887
Uzemeltetési költség 136504 148757
lnformatikaiköttségek_ 84161 120869
PAC ügyvitel (pl. vámbiztosítékok) 45824 47568
Eszközök-,_egyéb bérleti díjak 80971 72561
Uzletszerzői iutalék 16407 49061
Szállítás,rakodás,posta 312 933 265 770
Szakértői díjak 41 621 31 211
Jogi, tanácsadási, könywizsgálói költség 12209 2253
Dokumentációk, szabványok 30893 36640
Oktatási költségek 93268 143335
Fenntartási és karbantartási költségek 89121 96558
Minőségvizsgálat, bevizsgálás 16462 20251
Telefon, telex, urh 9995 10665
Epület takaritás 19211 40031
Utazási és kiküldetési költségek 31 080 15574
Egyéb iflénybevett szolgáltatás 63345 90311
Összesen 2 104 708 ^135471

Az igénybe vett szolgáltatásokjellemzően növekedtek a volumenhez kapcsolódóan.
A létesítménybérlet a bérelt területek növekedése és az EUR/HUF árfolyam emelkedése
következtében változott.

Az épülettakarítás a pandémia miatt igényelt fertőtlenítő takarítások hatására emelkedett.
Az oktatási költségek növekedését az elnyert projektekhez szükséges képességbővítés indokolta.
A fenntartási és karbantartási költségek a repülögépek karbantartásához kapcsolódó egyedi tételeket,
berendezésjavításokat, illetve a létesítményen végzett rekonstrukciót tartalmazzák.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE 2019.12.31 2020.12.31
Hatósági díjak 27681 10757
Bank-, bankgarancia költséqek 31 575 43457
Biztosítási díjak 84081 108557
Osszesen 143337 162771

Az egyéb szolgáltatások ráfordításai növekedtek az elöző évhez képest. Kedvezöbb feltételekkel, de
magasabb áron kerültek megújításra a biztosítási szerződések.
A COVID-19 miatt akadályoztatott képességbövüléshez tervezett hatósági díjak elmaradtak, ami az
egyéb szolgáltatások értékében, mint megtakarítások jelentkeznek.

ELÁBÉ, KÖZVETh-ETT SZOLGÁLTATÁS 2019.12.31 2020.12.31
ELÁBÉ 862 292 2 560 354
Közvetített szolgáltatás 2310728 3 685 248
Osszesen 3 173 020 6245602

Az ELÁBÉ kiemelkedő értékét a HM részére értékesített tartalék hajtómü okozza.

A közvetített szolgáltatásokon belül az EC135 P2 helikopter projekt hatása mellett a HM részére
alvállalkozó bevonásával végzett hajtómüjavítás és a Jeppesen navigációs rendszer többlete a
domináns.

BÉRKÖLTSÉG 2019.12.31 2020.12.31
Munkabér 3 282 075 3 588 055
Megbízási díj 15460 23654
Torzsgárda jutalom 15625 10500
Tiszteletdíi 4320 17100
Megbízási díi(konfraktorok) o o
Egyéb bérköltség 15 o
Összesen 3317495 3 639 309
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BÉRKÖLTSÉG 2019.12.31 J020.12.31
Fizikai dolflozók 1 601 935 1 726 711
Szellemi dolgozók 1 533 220 1 762 153
Részmunkaidős 155229 104798
Altományba nem tartozó 27111 45647
Összesen 3 317 495 3^39 309

A Társaság alkalmazkodva a pandémiás körülményekhez a munkavállalók egészségének megőrzése
érdekében és a kialakult terhelés csökkenéshez igazodva megfelelő munkaszervezési intézkedéseket
(munkavállalók állásidőre küldése) vezetett be.
A személyi jellegü ráfordítások tény adatai tartalmazzák a 2020. évre tervezett bérfelzárkóztatás és
pótlékrendszer, valamint a vezetői béremelés hatását.
A stratégia által megkívánt létszámnövekedést mind a tizikai, mind az ezt támogató szellemi
munkakörök tekintetében jelentős mértékben tudtuk biztosítani a COVID-19 miatt kialakult munkaerő
piaci hatások miatt. Sikerült befejezni az ötödik termelési vonal kiépítését. Továbbá megkezdődött az
új hangár építéséhez és a Wizz Air LM tender nyerteseként a forgalomban szükséges többlet
létszámigény egy részének leszerződése is.

A bérköltség növekedése a 2018. október 1-től bevezetett bérfelzárkóztatási program és a
megnövekedett termelési feladatokhoz igazodó létszámbővítés és a bevezetett bónuszrendszer
eredménye.

ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM 2019.12.31 2020.12.31

Fizikai dolgozók 261 328
Szellemi dolgozók 184 214,00
Részmunkaidős 47 29
Albmányba nem tartozó o 2
Összesen 492 573

UGYVEZETO JÁRANDÖSÁGA, FB TISZTELETDÍJA 2019.12.31 2020.12.31
Ugyvezető Igazgatók járandósága 22633 34602
Felügyelőbizottsági tagok b'szteletdíja 4320 17100

SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 2019.12.31 2020.12.31
Munkábajárás költségtérítése 49210 48907
Napidfiak 23403 17340

Betegszabadság 31 990 36023
Táppénz hozzájárulás 7817 8390
Végkielégítés 10117 4446
Cafetéria költségek o o

Természetbeni juttatás, reprezentáció 26446 7245
Béren kívüli juttatás adókötelezettsége o o
Egyéb személyi iellegü kifizetések 14923 33923
Osszesen 163906 156274

BÉRJÁRULÉKOK 2019.12.31 2020.12.31

Szociális hozzájárulás 611 761 579 282

Egészségügyi hozzájárulás o o
Szakképzési hozzájárulás 49262 52716
Rehabilitációs hozzáiárulás 30038 38398
Béren kívüli iuttatás adókötelezettsége o o
Egyéb bérjárulékok 5049 1 682
Összesen 696110 672 078
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EGYÉB RÁFORDn-ÁSOK
Kötbér, káresemény

2019.12.31
886

2020.12.31
23

Késedelmi kamat
Anyapok értékvesztése

2971
o

797
o

Követelések értekvesztése_
Céltartalék képzés

o
0:

o
37296

Helyi adó
Költséflvetéssel elszámolt adó

137386
23139

151 199
25473

Értekesített, selejtezett eszközök kivezetése
Egyéb ráfordítás
Összesen

17662
13400

192770

23 605
25924

264 317

A késedelmi kamat a szállítóknak fizetett késedelmi kamatból áll.
A selejtezések 23,6 M Ft-ot emésztettek fel.
Provízió került képzésre munkaügyi perből kifolyólag várható kötelezettség fedezetére illetve
garanciális kötelezettségekre.

4.3 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

PÉNZŰGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
Kapott kamat

2019.12.31
o

2020.12.31
o

Valuta,- deviza átváltás árfolyamnYeresége
Követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos árfolyamnyereség

o
27171

52925
248 417

Mérleflfordulónapi átértékelés árfolyamnyeresége
Részesedések értékesítésének (árfolyam)nyeresége

3485
o

53083
o

Egyéb pénzügyi bevétel
Összesen

o
6202

o
354425

A pénzügyi müveletek bevételeiben (354,4 M Ft) árfolyamnyereség szerepel. A pénzügyi müveleteket
a tervet meghaladó, kiemelten a hajtómüjavításhoz tartozó árfolyamnyereségek emelték.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDn-ÁSAI
Tulajdonosoknak fizetendő kamat

2019.12.31
o

2020.12.31
o

Pénzintézetnekfizetendő kamat
Eflyéb vállalkozásnak fizetendő kamat

3365
_0

7177|
o

Lízing miatt fizetett kamat
Valuta,- deviza átváltás árfolyamveszteséae

221
22823

289
.0

Követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos árfolyarroeszteség
Mérlegfordutónapi átértékelés árfolyamvesztesége

o
o

o
o

Részesedések, értékpapírok értékvesztése
Egyéb pénzügyi ráfordítás
Osszesen

0,
o

26409

o
126

7592

A pénzügyi müveletek ráfordításai (7,6 M Ft) pénzintézetnek fizetendő kamatot (7,2 M Ft), lízing miatt
fizetett kamatot (0,3 M Ft), egyéb pénzügyi ráfordítást (0,1 M Ft) foglalnak magukba.
A pénzügyi müveletek eredménye 346,8 M Ft-tal növelte az adózás előtti eredményt.
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4.4 TÁRSASÁGI ADÓ LEVEZETÉSE

A Társaság nem a jövedelem (nyereség) minimumot tekinti az adó alapjának, hanem a tényleges
adóalap alapján kerül megállapításra a fizetendő társasági adó összege.

2019.12.31 2020.12.31
Adózás előtti eredmény ^12208 394 896

Adóalap csökkentő tételek

Előző évek elhatárolt vesztesége 229259 217650
céltartalék felhasználás 62013 17000
écs TA tv. Szerint 102551 136 155
értékvesztés visszafrása (követelésre) o 222
adóellenőrzés kapcsán elszámolt bevétel o o

állományból kivezetett immat.,TE 364 328
Kapott(járó) osztalék, részesedés o o
Összesen 394187 371 355

Adóalap növelő tétetek

bfrság, késedelmi pótlék 12488 3899
céltartalék képzés o 37296
écs Sztv szerint 98386 J 29 828
értékvesztés (követelésreL o o
adóellenőrzés kapcsán elszámolt ráfordítás o o

egyéb o 540
leírt koyetelés, o o
támogatás,juttatás,pénzeszközátadás o 14000
állományból kivezetett immat.,TE 364 8545
Összesen j11 238 J9410A
Tényleges adóalap 111 947 217649
Adó 20 633 19588

A Társaság javasolja a Tulajdonosnak, hogy az adózott eredményt az eredménytartalékba helyezze.
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5. Kiegészítő adatok

Az éves beszámoló teljesebb megértéséhez az alábbi kiegészítést adjuk:
5.1 CASH-FLOW

2. Elszámolt amortizáció +

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +

Megnevezés (E Ft)
Előzoév*
2019.12.31

I. Szokásos tevékenvséflből származó pénzeszköz-váttozás
Müködési cash ftow, 1-13. sorok)
1. Adózás előtti eredmény +
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)+

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +
6. Szállítói kötelezettség változása +
7. Egyéb röud tejáratú kötelezettség változása +
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +
9. Vevökövetelés róltozása +
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +
12. Fizetett, fizetendö adó (nyereség után) -
13. Fizetett, fizetendö osztalék, részesedés -

II. Befektetési tevékenvségből származó pénzeszköz-változás
(Befektetési cashftow, 14-18. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése -
15. Befektetett eszközök eladása +
megszüntetése, beváltása +
17. Hosszú lejáratra nyújtott köfcsönök és elhelyezett bankbetétek -
18. Kapott osztalék, részesedés -

III. Pénzügyi müveletekből származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash fbw, 19-26. sorok)
19. Részvénykibocsátás, tökebewnás bewtele +
20. Kötwny, hiteMszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
21. Hitel és köfcsön felvétele +
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +
23. Részvénybevonás, tőkekimnás (tökeleszállítás) -
24. Kötwnv és hitelviszonyt megtestesítö értékpapír visszafizetése -
25. hlitel és köfcsön törlesztése, visszafizetése -
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -

IV. Pénzeszközök változása (1+11+111. sorok) +
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +

-1 226 725

512208
-3919

508 289
98386
8280

-62013
o

114268
-2109986

605519
-569 029
205 906

-5712
-20 633

o

-393 740

-393 740

o
o
o

-5206

o
o
o
o
o
o

-5206
o

-1 625 671
3919

-1 621 752

Tárgyév
2020.12.31

2 750 484|

394 897|
-13784|
381113|
129828]
-8 238]
20 296|

-80|
29969|

30469161
-499 486|
3186871

-3869151
-2620171
-195891

01

-25557361

-25562321
496|

0|

01

4 484 0811

2 370 000|
0|

21140811
0|
0|
01
0|
01

4 678 829|
13784|

46926131

r
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5.2 MUTATÓSZÁMOK

1. Jövedelmi helyzetet jellemző mutatók
2019.12.31 2020.12.31

Élőmunka termelékenysége Nettó árbevétel / Létszám 23794 20435
Árbevétel arányos eredmény Uzemi eredmény / Nettó árbevétel 4,55% 0,31%
Tőkearányos eredmény Uzemi eredmény / Saját töke 27,13% 1,02%
Eszközhatékonyság Uzemi eredmény / Eszközök 10,15% 0,38%

2. Pénzügyi, likviditási helyzetet jellemző mutatók
2019.12.31 2020.12.31

Royjd.tavujjlwiditasLL Foraóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek

1,75 1,61

Rövidtávúlikviditásll. Foraóeszközök - Követelések
Rövid lejáratú kötelezettségek

1,06 1,24

SzallítókatfytasUdeje, Átlaaos szállítói állománv*360 nap
Anyagjellegü ráfordítás

42,71 51,53

3. Eladósodottságot jellemző mutatók
2019.12.31 2020.12.31

Eladósodottság mértéke Kötelezettségek / Saját töke 128,33% 163,76%
^be\/ete\Teyetíteüe\aáos Kötelezettséaek - Pénzeszközök

Nettó árbevétel
10,27% 11,13%

Rowd taw dadosqAyttsag Rövid leiáratú köt. - Likvid eszközök
Nettó árbevétel

-16,21% -22,79%

4. Anyagi vagyoni helyzetet jellemző mutatók
2019.12.31 2020.12.31

Befektetett eszközök fedezettsége |Sajáttőke / Befektetett eszközök 263,66% 148,50%
Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel / Eszközök 223,07% 120,20%
Saját tőke aránya Saját tőke / Osszes forrás 37,40% 37,06%
Saját tőke növekedés mutató Saját tőke / Jegyzett tőke 190,54% 448,37%
Tőkehatékonyság Adózptt eredmény / Saját töke 25,05% 7,97%
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5.3 VESZÉLYES HULLADÉK KIMUTATÁS

Vesz.oszt. Megnevezés Nyih/.tart.szám
EWCkod Me.egys.1 NyHókésztet | Növekedés | Csökkenés | Zárókésztet

_1L.
FESTÉKMARADÉK
RAGASZTÖK, TŐMÍTÖANYAGOK

801_11
80409

JSL
JSŁL

o
_Q

3250
o

3250
o

u,
II.

FÁRADTOLAJ
SZENNYE2ETT
CSOMAGOLÓANYAG

130205

150110
J<a-

kg

_p

o

230

9699

230

9699
II.
_u_

SZENNYEZETT FÉM GÖNGYÖLEG
HIQANYTARTALMÚ HULLADÉKOK

150111
60404

Jsa-
-ha-

_0_
_0_

J.552_
1

_7_552
,1

II.

ÁSVÁNYOIAJ ALAPÚ,
KLÓRVEGYÜLETET NEM
TARTALMA2Ó MOTOR-, HAJTÓMŰ-,
ÉS KENŐOLAJQK

130205 kg o 2690 2690

VES2ÉLYES ANYAGOKAT
TARTALMAZÓ VIZES FOLYÉKONY
HULLADÉKOK

161001 kg o 6777 6777

II. FÉNYCSÖVEK ÉS EGYÉB
HIGANYTARTALMÚ HULLADEKOK 200121 kg o 326 326

II.

BSZORBENSEK, SZÜRÖANYAGOK,
TÖRLÖKENDÖK, VÉDÖRUHÁZAT,
AMELYEK KÜLÖNBÖZNEK A 15 02
02-TÖL.

150203 kg o 120 120

II.
OLAJOS RONGY ÉS OLAJJAL
SZENNYEZETT FELITATÓ ANYAG,
SZŰRÖBETÉT

150202

MINDÖSS2ESEN

kg

kg

o

^

11 862

_42507

11 862

42507

o
_0_
o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

[

A csatolt táblázathoz tartozó elszállítási költség és hulladékmegsemmisítés összesen 5.405 E Ft volt.
A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök:

8 db veszélyes hulladék gyüjtő sziget: 4x4 hulladéktároló a két hangárban
2 db rákkeltö hulladék gyüjtö: 1 kompozit, 1 hangár
2 db fémhulladék gyüjtö: 1 lemezes, 1 kompozit
1 db zajmérő berendezés

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a
Társaság sem a tárgyévben, illetve sem az előző üzleti évben céltartalékot nem képzett.

Budapest,2021. április 06.

y

w
Demény Árpád Szil^rd

Ügyvezető Igazgátó
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