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2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
Szervezet székhelye:
1 1 1 9

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Fehérvári
84/A

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

1 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 2

0 0 0 3 6 9 1

/P k .6 6 1 0 0

1 9 6 6 6 6 6 0

/ 1 9 9 1

2
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Képviselő aláírása:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-643

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 9

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Fehérvári

84/A

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Ügyszám:

Ajtó:
1 1 0 0

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ P k .6 6 1 0 0
0 2

/1 9 9 1

0 0 0 3 6 9 1

1 9 6 6 6 6 6 0

2

Vouszka Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.0
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Önsegélyező tevékenység támogatása

Tárgyév
43 788

43 310

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

43 788

43 310

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

43 788

43 310

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Igazgatóság, Felügyelő Bizottság
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Tárgyév (2)
18 800

Előző év (1)

18 300
Tárgy év (2)

18 800

18 300
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6 345 307

5 320 941

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

6 345 307

5 320 941

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6 761 019

5 803 245

211 397

219 525

-415 712

-482 304

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2021.10.21 14.40.53

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és
Önsegélyező Egyesület

2020. évi
ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG
EREDMÉNYKIMUTATÁS
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2021. szeptember 14.

DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
BIZTOSÍTÁS SZAKMAI MÉRLEG
2020.12.31
ezer Ft
Tárgyév

Előző év

Megnevezés
Eszközök összesen
A. Immateriális javak
B. Befektetések
I. Ingatlanok
ebből: saját használatú
ingatlanok
II. Befektetések kapcsolt
vállalkozásokban
1. Tulajdoni részesedést
jelentő befektetés anya- és
leányvállalatban

Összesen

Élet

Nem-élet

1

2

3

Nem biztosítási
tevékenység
4

a

b

c

d

39 338 535
26 088
37 179 756
587 620

33 754 047
8 574
32 327 156

139 777
2 538
111 018

5
e

2 634 415
296
2 546 144
573 696

0
188 600

Összesen

36 528 239
11 408
34 984 318
573 696
0

0

0

188 600

191 600

191 600

191 600

191 600

2. Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír anya- és
leányvállalattól, anya- és
leányvállalatnak adott kölcsön

0

0

3. Tulajdoni részesedést
jelentő befektetés közös és
társult vállalkozásban

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír közös- és társult
vállalkozástól, közös és társult
vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

III. Egyéb befektetések
1. Tulajdoni részesedést
jelentő befektetés egyéb
részesedési viszonyban lévő
vállalkozásban
2. Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír (II/2. és II/4.
kivételével)
3. Részesedés befektetési
közösségben (invesment pool)
4. Jelzáloggal fedezett kölcsön
(II/2. és II/4. és III/5.
kivételével)
5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4.
és III/4. kivételével)
6. Betétek hitelintézetnél
7. Más befektetések
IV. Viszontbiztosításba vett
biztosítási ügyletből eredő
letéti követelések
V. A befektetések
értékhelyesbítése
VI. Befektetések értékelési
különbözete
C. A befektetési egységekhez
kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői
javára végrehajtott
befektetések

36 403 536

32 327 156

350 119

67 332

36 052 426

32 259 824

111 018

111 018

1 780 848

34 219 022

216 321

283 653

1 563 619

33 934 461

0

0

0

0

991

908

908

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

219 237

173 793

173 793

D. Követelések
I. Közvetlen biztosítási
tevékenységből származó
követelések
1. Követelések a biztosítási
kötvénytulajdonosoktól
ebből: a) kapcsolt
vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
2. Követelések a biztosítási
közvetítőktől
ebből: a) kapcsolt
vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
3. Egyéb közvetlen biztosítási
tevékenységből származó
követelések
ebből: a) kapcsolt
vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
II. Követelések
viszontbiztosítói ügyletekből
ebből:a) kapcsolt vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
III. Viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész az életbiztosítási
díjtartalékból
IV. Egyéb követelések
ebből: a) kapcsolt
vállalkozástól
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
V. Követelések értékelési
különbözete
VI. Származékos ügyletek
pozitív értékelési különbözete
E. Egyéb eszközök
1. Tárgyi eszközök (az
ingatlanok kivételével),
készletek
2. Bankbetétek, pénztár
3. Visszavásárolt saját
részvények
4. Egyéb
F. Aktív időbeli elhatárolások
1. Kamatok, bérleti díjak
2. Halasztott szerzési
költségek
3. Egyéb aktív időbeli
elhatárolások

231 814

232 062

18 448

2 902

253 412

212 811

219 014

0

0

219 014

212 811

219 014

0

0

219 014

212 811

219 014

219 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 003

13 048

18 448

2 902

34 398

0

0

0

0

19 003

13 048

18 448

2 902

34 398

0

0

0

0

1 193 447

612 179

28 301

6 542

1 165 146

605 637

7 281

7 281

79 444

698 904

19 046

25 588

60 398

673 316

0
0
488 193
484 590

0
400 283
400 283

492
492

5 629
5 629

0
406 404
406 404

0

0

3 603

0

Források összesen
A. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
ebből: visszavásárolt tulajdoni
részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem
fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék (+/-)
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
1. Értékhelyesbítés értékelési
tartaléka
2. Valós értékelés értékelési
tartaléka

39 338 535
4 437 211
8 000

ebből: biztosítottakra jutó rész
VII. Adózott eredmény
B. Alárendelt kölcsöntőke
C. Számviteli
biztosítástechnikai tartalékok
1. Meg nem szolgált díjak
tartaléka [a) + b)]
a) bruttó összeg
b) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
2. Matematikai tartalékok
a) életbiztosítási díjtartalék [aa)
+ ab)]
aa) bruttó összeg
ebből: viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész
ab) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (kockázati
biztosítás) (-)
b) betegségbiztosítási
díjtartalék [ba) + bb)]
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
c) balesetbiztosítási
járadéktartalék [ca) + cb)]
ca) bruttó összeg
cb) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
d) felelősségbiztosítási
járadéktartalék [da)+db)]
da) bruttó összeg
db) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
3. Függőkár tartalékok [a)+b)]
a) tételes függőkár tartalék [aa)
+ ab)]
aa) bruttó összeg
ab) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
b) IBNR tartalék [ba) + bb)]
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)

33 754 047
1 313 635
8 000

139 777
138 722

2 634 415
2 502 550

36 528 239
3 954 907
8 000

0

0

0

0

225 000
4 569 923
50 000
0

225 000
1 550 244

140 496

2 463 471
50 000

225 000
4 154 211
50 000
0

0

0

0

0

0

0

-415 712
0

-469 609

-1 774

-10 921

-482 304
0

32 694 787

31 291 612

0

0

31 291 612

437

387

0

0

387

437

387

387

0

0

32 479 903

31 094 208

0

0

31 094 208

32 479 903

31 094 208

0

0

31 094 208

32 479 903

31 094 208

31 094 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 306

1 683

0

0

1 683

5 094

1 536

0

0

1 536

5 094

1 536

1 536

0
212
212
0

0
147
147

0
0

0

147
147
0

4. Díjvisszatérítési tartalékok
[a)+b)]
a) eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék [aa) +
ab)]
aa) bruttó összeg
ab) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
b) eredménytől független
díjvisszatérítési tartalék [ba) +
bb)]
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
5. Káringadozási tartalék
6. Egyéb tartalékok [a)+b)+ c)]
a) nagy károk tartaléka
b) törlési tartalék [ba) + bb)]
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
c) egyéb biztosítástechnikai
tartalék [ca) + cb)]
ca) bruttó összeg
cb) viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
D. Számviteli
biztosítástechnikai tartalékok a
befektetési egységekhez kötött
(unit-linked) életbiztosítás
szerződői javára (1+2)
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosítóra jutó
tartalékrész (-)
E. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható
kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni
költségekre
3. Egyéb céltartalék
F. Viszontbiztosítóval
szembeni letéti kötelezettségek
G. Kötelezettségek
I. Kötelezettségek közvetlen
biztosítási tevékenységből
ebből: a) kapcsolt
vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
II. Kötelezettségek
viszontbiztosítási ügyletekből
ebből: a) kapcsolt
vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól

5 380

4 618

0

0

4 618

5 380

4 618

0

0

4 618

5 380

4 618

4 618

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 761

190 716

0

0

190 716

0
58 871
58 871

63 950
63 950

0

0

0
63 950
63 950

0

0

144 890

126 766

144 890

126 766

0

0

126 766
126 766

0

0

219 237

173 793

219 237

173 793

0

0

173 793

173 793

0

0

155 204

64 948

155 204

64 948

0

61 398

126 346

61 398

126 346

0

0

0

0

0

0

138 145

71 258

0

52 845

124 103

22 411

4 174

0

412

4 586

0

0

0

0

22 411

4 174

0

0

0

412

4 586

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek
kötvénykibocsátásból
ebből: a) kapcsolt
vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
IV. Hitelek
ebből: a) kapcsolt
vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
V. Egyéb kötelezettségek
ebből: a) kapcsolt
vállalkozással szemben
b) jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól
c) egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozástól
VI. Kötelezettségek értékelési
különbözete
VII. Származékos ügyletek
negatív értékelési különbözete
H. Passzív időbeli
elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli
elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások
passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 734

67 084

0

52 433

119 517

0

0

0

0

115 734

67 084

52 433

119 517

0

0

0

0

1 693 951

838 801

1 055

17 622

0
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0

17 622
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DIMENZIÓ KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
BIZTOSÍTÁS SZAKMAI EREDMÉNYKIMUTATÁS
2020.12.31
ezer Ft

Megnevezés
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
a) bruttó díj
b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)
03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
04. Károk ráfordításai
a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
aa) kárkifizetések
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (-)
ab) kárrendezési költségek
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)
b) függő károk tartalékainak változása (+/-)
ba) tételes függőkár tartalék változása(+/-)
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (-)
bb) IBNR tartalék változása (+/-)
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (-)
05. Matematikai tartalékok változása (+/-)
a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
aa) bruttó összeg
ab) viszontbiztosító részesedése (-)
b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosító részesedése (-)
c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
ca) bruttó összeg
cb) viszontbiztosító részesedése (-)
06.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
a) Eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
aa) bruttó összeg
ab) viszontbiztosító részesedése (-)
b) Eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosító részesedése (-)
07. Káringadozási tartalék változása (+/-)
08. Egyéb tartalékok változása (+/-)
a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
b) Törlési tartalékok változása (+/-)
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosító részesedése (-)
c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)
ca) bruttó összeg
cb) viszontbiztosító részesedése (-)
09. Nettó működési költségek
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04+/-05+/-06-07+/-08-09-10)

Nem élet üzletág
Előző év
Tárgyév
1
2
a
b

0

0

4 486
-102
0
0

2 771
0
0
0

-102
0

0
0

-102
-102

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 147

3 147

3 147

3 147

4 339
-2 898

1 398
-1 774

Élet üzletág
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
a) bruttó díj
b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)
02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből
a) kapott osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól
b) egyéb befektetési bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól
ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,
bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-)
03. Befektetések nem realizált nyeresége
ebből: értékelési különbözet
04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
05. Károk ráfordításai
a) kárfizetések és kárrendezési költségek
aa) kárkifizetések
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (-)
ab) kárrendezési költségek
ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-)
b) függő károk tartalékainak változása (+/-)
ba) tételes függőkár tartalék változása(+/-)
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (-)
bb) IBNR tartalék változása (+/-)
1. bruttó összeg
2. viszontbiztosító részesedése (-)
06. Matematikai tartalékok változása (+/-)
a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
aa) bruttó összeg
ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)
b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosító részesedése (-)
c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
ca) bruttó összeg
cb) viszontbiztosító részesedése (-)
07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)
a) Eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
aa) bruttó összeg
ab) viszontbiztosító részesedése (-)
b) Eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosító részesedése (-)
08. Káringadozási tartalék változása (+/-)
09. Egyéb tartalékok változása (+/-)
a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
b) Törlési tartalékok változása (+/-)
ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosító részesedése (-)
c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)
ca) bruttó összeg
cb) viszontbiztosító részesedése (-)
10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)
a) bruttó összeg
b) viszontbiztosító részesedése (-)
11. Nettó működési költségek
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből
a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű
ráfordításokat
b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)
c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
13. Befektetések nem realizált vesztesége
ebből: értékelési különbözet
14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05+/-06+/-07+/-08+/-09+/-10-11+/-12-13-14)

1 391 843
1 391 809

1 346 590
1 346 540

-34

-50

1 537 380

1 180 736

1 282 796

1 083 295

1 282 796
254 584

1 083 295
97 441

46 896

70 234

186 245
4 658 681
4 720 215
4 695 797
4 695 797

179 680
3 675 154
3 678 777
3 650 080
3 650 080

24 418

28 697

-61 534
-61 274
-61 274

-3 623
-3 558
-3 558

-260
-260

-65
-65

-2 217 413
-2 217 413
-2 217 413

-1 385 695
-1 385 695
-1 385 695

0

0

0

0

-270
-266
-266

-762
-762
-762

-4
-4

0

-12 014

-13 045

-26 182
-26 182

5 079
5 079

14 168
14 168

-18 124
-18 124

-35 960
-35 960

-45 444
-45 444

280 323

295 563

280 323

295 563

672 351

598 924

63 898

77 675

608 453
31 125

521 249
68 903

68 115
-282 574

53 251
-469 609

Nem biztosítástechnikai
elszámolások
C) Nem biztosítástechnikai elszámolások
01. Kapott osztalék és részesedés
ebből (C/01. sorból): értékelési különbözet
ebből (C/01. sorból): kapcsolt vállalkozástól
02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól
03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei
04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően)
06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)
07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű
ráfordításokat
ebből: értékelési különbözet
08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)
09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
10. Egyéb bevételek
11. Egyéb ráfordítások
D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)
12. Rendkívüli bevételek
13. Rendkívüli ráfordítások
14. Rendkívüli eredmény (12-13)
E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)
15. Adófizetési kötelezettség
F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15)

-130 240

-10 921

28 214

27 339

9 334

18 698

4 290

5 453

11 086
148 930
301 342
-415 712

12 047
202 205
241 663
-482 304

0
-415 712

0
-482 304

-415 712

-482 304
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4
ÁLTALÁNOS RÉSZ

Általános összefoglalás

A kiegészítő melléklet a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (a továbbiakban:
Egyesület, Dimenzió) 2020. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó üzleti
tevékenységéről készült.
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az Egyesület biztosítási tevékenység végzésére
jogosító tevékenységi engedélyét visszavonta.
Az éves beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában jogszabályi háttérként a 2000.
évi C. számú törvény a számvitelről, valamint a 192/2000.(XI.24) Kormányrendelet a biztosítók éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól és az érvényben lévő
adótörvények szolgáltak, figyelemmel az Egyesületre, mint társadalmi szervezetre irányadó hatályos
jogszabályokra.
A mérleg és eredmény-kimutatás adatainak átfogó értékeléséhez az összefüggések, valamint a
szakmai tevékenység bemutatásához a kiegészítő melléklet, valamint az üzleti jelentés nyújt további
információt.
A biztosítási tevékenység végzésére jogosító engedély visszavonását követően a Beszámoló
aláírásáért felelős első számú vezető, a számviteli rendért felelős vezető, valamint a vezető aktuárius
pozíciója betöltetlen. A biztosítási tevékenységi engedély visszavonására való tekintettel ezen pozíciók
betöltéséhez szükséges felügyeleti engedély beszerzése nem lehetséges, így a beszámolót – a
Számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban - az Egyesülethez az MNB által kirendelt felügyeleti
biztos, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (továbbiakban PSFN Kft.) által a felügyeleti
biztosi feladatok ellátására kijelölt személy írja alá. A vezető aktuáriusi pozíció betöltetlenségére való
tekintettel a Szolvencia 2 szerinti szavatoló tőke szükséglet és minimális tőkeszükséglet kiszámítására
az Egyesület külsős aktuáriust bízott meg.
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5

Az Egyesület valós vagyoni,
meghatározó információk

pénzügyi

helyzetére

vonatkozó

Az MNB 2016. május 13. napján kelt V-JÉ-ll-2/2016. számú végzésével a DIMENZIÓ Kölcsönös
Biztosító és Önsegélyező Egyesületet átmeneti felügyeleti biztosi irányítás alá helyezte. A végzéssel
felügyeleti biztosként kirendelt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (továbbiakban PSFN
Kft.) kijelölte a felügyeleti biztosi feladatokat ténylegesen ellátó személyeket. A felügyeleti biztosok ezen
végzéssel átvették az egyesület operatív irányítását annak jogai gyakorlásában felfüggesztett
Igazgatóságától.
A felügyeleti biztosok a Bit. 267. § (1) bek. szerint 2016. június 06-án bejelentették a MNB-nek, hogy a
Biztosító minimális tőkeszükséglet reparálására pénzügyi terv készítése vált szükségessé a Bit. 312.§-a
alapján. Az MNB a 2016. szeptember 19-én kiadott, H-JÉ-II-56/2016. számú határozatával olyan
pénzügyi terv benyújtására kötelezte a Biztosítót, amely megvalósulása esetén 2016. december 31-ig
eléri a minimális tőkeszükséglet jogszabályban előírt mértékét. Az elkészült tervet a Küldöttgyűlés
jóváhagyta, és elrendelte benyújtását a Felügyelethez.
Az MNB 2016. november 8. napján kiadott H-JÉ-II-60/2016. számú határozatával a pénzügyi tervet
elutasította, ezzel egyidejűleg az Egyesület 2016. május 30. napján kelt, az MNB H-EN-II-119/2016.
számú határozatával kiadott – a törvényi előírások szerint a korábbi tevékenységi engedélyek helyébe
lépett – tevékenységi engedélyét 2016. november 9.-ével visszavonta. A határozat értelmében a
tevékenységi engedély visszavonása után új biztosítási szerződés már nem köthető, a már létező
biztosítási szerződések feltételeiben az Egyesület által vállalt kötelezettségek nem növelhetők, és a
biztosítási szerződések nem hosszabbíthatók meg. A biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeket
az Egyesületnek a tevékenységi engedély visszavonása után is teljesítenie kell.
Az MNB az általa hivatalból indított, az Egyesületnél 2016-ban folyt átfogó (az MNB V-JÉ-II-4/2016.
számú végzésével felfüggesztett) vizsgálati eljárást megszüntette. Ezzel egyidejűleg az Igazgatóság
tagja jogait és kötelezettségeit gyakorló, teljes jogkörű felügyeleti biztosként - a biztosítottak érdekeinek
védelme érdekében, ebből következően a Biztosító teljes, valamennyi termékéhez tartozó szerződését
magába foglaló biztosítási szerződésállománya átruházásának sikeres lebonyolítása céljából szükséges
intézkedések megtétele végett - 2016. november 9-ével kirendelte a PSFN Kft-t, illetve az általa kijelölt
felügyeleti biztost (biztosokat) azzal, hogy az állomány-átruházás menetéről az MNB-t folyamatosan
tájékoztassa.
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A felügyeleti biztosok 2016. decemberében tették közzé ajánlattételi felhívásukat a biztosítási
állományok átruházására. A beérkezett pályázatokról 2017. februárjában hoztak döntést a felügyeleti
biztosok. Az értékelési szempontok alapján a benyújtott pályázatok közül a legmagasabb pontszámot a
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Pannónia Nyugdíjpénztár által alkotott Konzorcium (továbbiakban:
Konzorcium) érte el, amelyre tekintettel a felügyeleti biztosok a Konzorcium ajánlatát elfogadták.
Az Egyesület - felügyeleti intézkedés következtében jogai gyakorlásában felfüggesztett – Igazgatósága,
valamint Felügyelő Bizottsága a Bit. 297. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eljárva 2016. december
8. napján keresetet nyújtottak be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz az MNB H-JÉ-II60/2016 számú határozatának felülvizsgálatára. A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság
2017. május 24. napján kelt végzésével a határozat végrehajtását a per jogerős lezárásáig
felfüggesztette, ezzel az állományátruházási folyamat is felfüggesztésre került.
A Törvényszék döntésével az Egyesület biztosítási tevékenységi engedélye újra éledt.
Az MNB 2017. június 1. napján ismételten célvizsgálatot indított az Egyesületnél, majd 2017. június 22én a N-JÉ-II-13-2017. sz. végzésével megtiltotta az új biztosítási szerződések kötését, valamint a
meglévő szerződések meghosszabbítását.
A célvizsgálat lezárását követően – annak megállapításai alapján – az MNB a 2017. november 20.
napján kiadott H-JÉ-II-78/2017. sz. határozatával ismételten visszavonta az Egyesület biztosítási
tevékenységi engedélyét, elrendelte a biztosítási állományok átruházását, amely folyamat lebonyolítása
érdekében teljes jogkörű felügyeleti biztosként kirendelte a PSFN Kft-t, illetve az általa kijelölt felügyeleti
biztosokat.
Az Egyesület képviseletében eljáró igazgatósági tagok és a Felügyelő Bizottság elnöke a 2017.
december 20. napján kelt keresetlevelükben a határozat bírósági felülvizsgálata iránt indítottak pert,
amelyben kérték a határozat végrehajtásának felfüggesztését.
A felügyeleti biztosok – a korábbi pályáztatás eredményeit figyelembe véve – ismételten hozzákezdtek
az állomány-átruházás lebonyolításához, és benyújtották az MNB engedélyére vonatkozó kérelmüket. A
Felügyelet 2018. március 7. napján hozott V-EN-II-3/2018. számú végzésével felfüggesztette az
átruházásra vonatkozó engedély kiadást a folyamatban lévő per jogerős lezárásáig.
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Az MNB - jogsérelem orvoslása érdekében indított, a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét
érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvényben szabályozott felügyeleti
hatósági eljárás keretében - 2018. május 10-én kiadta a H-JÉ-II-45/2018. sz. határozatát, amellyel
hatályon kívül helyezte a H-JÉ-II-60/2016. számú és a H-JÉ-II-78/2017. számú MNB határozatokat
azzal, hogy az új határozattal ismételten visszavonta az Egyesület biztosítási tevékenységi engedélyét,
elrendelte a biztosítási állományok átruházását, amely folyamat lebonyolítása érdekében teljes jogkörű
felügyeleti biztosként folytatólagosan kirendelte a PSFN Kft-t.
Az MNB 2018. december 15-én H-JÉ-II-88/2018. számmal ismételten határozatot hozott, amelyben az
Egyesület teljes, valamennyi termékéhez tartozó szerződését magába foglaló biztosítási
szerződésállománya átruházásának sikeres lebonyolítása céljából szükséges intézkedések megtétele
végett az Igazgatóság tagja jogait és kötelezettségeit gyakorló teljes jogkörű felügyeleti biztosként
kirendelte a PSFN Kft-t, illetőleg az általa kijelölt felügyeleti biztosokat.
A bíróság az Egyesület - felügyeleti intézkedés következtében jogai gyakorlásában felfüggesztett –
Igazgatósága, valamint Felügyelő Bizottsága által indított, az MNB határozatainak felülvizsgálatával
kapcsolatosan folyamatban lévő pereket egyesítette, majd az egyesített per eljárását felfüggesztette a
H-JÉ-II-45/2018 számú határozat kiadását indokolttá tevő Kúria határozat MNB által kezdeményezett
alkotmánybírósági kontrolljára való tekintettel.
Az Alkotmánybíróság döntését követően a per folytatódott: a Fővárosi Törvényszék a 2019. október 24én kihirdetett jogerős ítéletével a felperes keresetét elutasította és az MNB támadott határozatait
hatályukban fenntartotta.
A kereset jogerős elutasításának időpontjában az MNB az Egyesület halasztott kezdetű
nyugdíjkiegészítő tőkegyűjtő biztosítási termékeit tartalmazó állományának átruházását határozatával
már engedélyezte, ugyanakkor az Egyesület felügyelőbizottságának elnöke, valamint a jogai
gyakorlásában felfüggesztett igazgatóság elnöke a határozat bírósági felülvizsgálata iránt előterjesztett
keresete folytán per volt folyamatban, amely per jelenleg sem zárult le. Az Egyesület egyéb biztosítási
szerződéseit tartalmazó állományának átruházása iránti felügyeleti engedélyezési eljárás a kereset
jogerős elutasításának időpontjában folyamatban volt (az eljárás az MNB végzése folytán felfüggesztés
hatálya alatt állt).
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A Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete alapján az Egyesület egyéb biztosítási szerződéseit tartalmazó
állománya átruházásával kapcsolatosan felfüggesztett engedélyezési eljárás folytatását rendelte el az
MNB.
A Dimenzió felügyelőbizottságának elnöke, valamint a jogai gyakorlásában felfüggesztett
igazgatóságának elnöke az Egyesület halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő tőkegyűjtő biztosítási
termékeit tartalmazó állományának átruházásához kapcsolódó – újabb kérelem folytán indult –
engedélyezési eljárást elrendelő MNB végzés bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A felperesek a
beadványukban e végzés végrehajtásának felfüggesztését kérték, melynek elbírálása jelenleg
másodfokon folyamatban van.
Időközben a Dimenzió felügyelőbizottságának elnöke, valamint a jogai gyakorlásában felfüggesztett
igazgatóságának elnöke felperesként a Fővárosi Törvényszék 2019. október 24-én kihirdetett jogerős
ítéletével szemben az Egyesület nevében felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, melyben – egyebek
mellett – az állományátruházás végrehajtásának felfüggesztését is kérték. A felülvizsgálati kérelemmel
kapcsolatban eljáró Kúria a 2020. február 11. napján kelt végzésével a támadott MNB határozatok
biztosítási állományok átruházására vonatkozó rendelkezésének végrehajtását - a felülvizsgálati
eljárásban meghozandó érdemi döntéséig - felfüggesztette.
Az MNB – figyelemmel a Kúria felfüggesztő végzésére – a 2020. február 14. napján kiadott, H-JÉ-ll11/2020. számú határozatával az Egyesülethez a biztosítottak érdekeinek védelme érdekében
ismételten kirendelte az igazgatóság tagja jogait és kötelezettségeit gyakorló, teljes jogkörű felügyeleti
biztosnak a PSFN Kft.-t.
Az MNB a 2020. február 19. napján kiadott, H-JÉ-ll-14/2020. számú végzésével a CIG Pannónia
Életbiztosító Nyrt. részére átadandó, a 2020. március 10. napján kiadott V-EN-II-15/2020. számú
végzésével a Pannónia Nyugdíjpénztár részére átadandó biztosítási állományok átruházásának
engedélyeztetése iránt indított eljárásokat felfüggesztette a Kúria felülvizsgálati eljárásának
befejezéséig. A Kúria 2020. április 02. napján hozott végzésével a Fővárosi Törvényszék 2019. október
24-én kihirdetett ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat
hozatalára utasította.
Az MNB – figyelemmel a Kúria 2020. április 02. napján hozott végzésére – a 2020. június 25. napján
kiadott, V-EN-II-16/2020. számú és N-EN-II-63/2020. számú végzéseivel a CIG Pannónia Életbiztosító
Nyrt. és a Pannónia Nyugdíjpénztár részére átadandó biztosítási állományok átruházásának
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engedélyeztetése iránt indított eljárásokat felfüggesztette a közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálata iránt indított és a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő per jogerős befejezéséig.
Az új eljárásban a Fővárosi Törvényszék a 2020. november 25. napján megtartott tárgyaláson
elutasította a felperesek keresetét.
Az MNB – figyelemmel a Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletére – a 2021. január 22. napján kiadott NEN-II-13/2021. számú és N-EN-II-11/2021. számú végzéseivel elrendelte a Dimenzió biztosítási
állomány átruházása engedélyezési folyamatának folytatását. Ezzel összhangban az MNB a 2021.
január 22. napján kiadott N-EN-II-14/2021. számú és N-EN-II-12/2021. számú végzéseivel az
átruházásban részvevő felek által 2020-ban benyújtott engedélyeztetési dokumentációhoz
kapcsolódóan hiánypótlást rendelt el.
A Dimenzió felügyelőbizottságának elnöke, valamint a jogai gyakorlásában felfüggesztett
igazgatóságának elnöke felperesként a Fővárosi Törvényszék 2020. november 25-i jogerős ítéletével
szemben az Egyesület nevében felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, melyben – egyebek mellett –
az állományátruházás végrehajtásának felfüggesztését is kérték. A felülvizsgálati kérelemmel
kapcsolatban eljáró Kúria a 2021. március 21. napján - tárgyaláson kívül - hozott végzésével a Fővárosi
Törvényszék 2020. november 25. napján hozott ítéletének és a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-45/2018.
iktatószámú határozatának végrehajtását a felülvizsgálati eljárás befejezéséig felfüggesztette.
Az MNB – figyelemmel a Kúria 2021. március 21. napján hozott végzésére – a 2021. március 26.
napján kiadott, V-EN-II-7/2021. számú és V-EN-II-6/2021. számú végzéseivel a CIG Pannónia
Életbiztosító Nyrt. és a Pannónia Nyugdíjpénztár részére átadandó biztosítási állományok
átruházásának engedélyeztetése iránt indított eljárásokat a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság előtt
folyamatban lévő felülvizsgálati eljárás befejezéséig felfüggesztette.
A Kúria a 2021. június 24. napján meghozott ítéletében a Fővárosi Törvényszék 2020. november 25.
napján hozott ítéletét – az indokolás részbeni módosításával – hatályában fenntartotta.
Az MNB – figyelemmel a Kúria jogerős ítéletére – a 2021. július 15. napján kiadott N-EN-II-126/2021.
számú és N-EN-II-128/2021. számú végzéseivel elrendelte a Dimenzió biztosítási állomány átruházása
engedélyezési folyamatának folytatását. Ezzel összhangban az MNB a 2021. július 15. napján kiadott
N-EN-II-127/2021. számú és N-EN-II-129/2021. számú végzéseivel az átruházásban részvevő felek
által 2020-ban benyújtott engedélyeztetési dokumentációhoz kapcsolódóan 30 napos határidővel
hiánypótlást rendelt el. A hiánypótlási határidőt az átruházásban részvevő felek – adminisztratív okokból
- közösen 2021. szeptember 24. napjára kérték módosítani.
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Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.)
2016. évi módosítására tekintettel a felügyeleti biztosok 2017. februárjában az Egyesület önsegélyező
állományának átruházását célzó pályázat kiírásáról döntöttek. Ennek értelmében az Öpt. 72/A § (1)
bekezdése szerint ajánlattételi felhívást tettek közzé, amely alapján lefolytatott eljárás során kívánták
kiválasztani azt az Ajánlattevőt, akivel szerződést kötnek a későbbiekben.
Az önsegélyező állomány, illetve vagyon vonatkozásában az Egyesület – felügyeleti intézkedés
következtében jogai gyakorlásában felfüggesztett - Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának
elnöke, valamint egy egyesületi tag a felügyeleti biztos állomány átruházást célzó pályázat kiírására
vonatkozó döntésével szemben keresetet terjesztettek elő a Fővárosi Törvényszéken és kérték a
döntés végrehajtásának felfüggesztését. A Törvényszék első fokon elrendelte a pályáztatási folyamat
felfüggesztését. Az I. fokú tárgyaláson a bíróság a felperesek keresetét elutasította, hivatkozással a
felperesek perbeli legitimációjának hiányára. 2018. márciusában a felperes végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelmének helyt adó elsőfokú végzést a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta és a
kérelmet elutasította, ezt követően a Fővárosi Ítélőtábla a perben hozott I. fokú ítéletet helybenhagyta,
így az eljárás jogerős határozatokkal az alperes pernyertességével lezárult.
A bírósági döntésekre való tekintettel a felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személyek a
benyújtott ajánlatokat - a pályázatok objektív összehasonlíthatósága érdekében előzetesen kidolgozott
értékelési rendszer segítségével - elbírálták, és 2018. június 4. napján az Egyesület önsegélyező
állományának az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár részére történő átruházásáról
döntöttek.
A felügyeleti biztos feladatainak ellátására kijelölt személyek döntését követően az Egyesület Felügyelő
Bizottságának elnöke peres eljárást indított e döntés hatályon kívül helyezése iránt a Fővárosi
Törvényszék előtt, egyúttal kérte a döntés végrehajtásának felfüggesztését. A Fővárosi Törvényszék a
felperes kérelmének helyt adva a döntés végrehajtását felfüggesztette, mely végzéssel szemben az
Egyesület fellebbezést nyújtott be. A bíróság a perben tartott első tárgyaláson ítéletet hozott, a felperes
keresetét elutasította. A bíróság döntésével szemben a felperes fellebbezést nyújtott be, így a per
másodfokon folytatódott. Az önsegélyező állomány átruházásával kapcsolatosan folyamatban lévő
perben 2019. október 24. napján megszületett a bíróság II. fokú döntése, amely helyben hagyta az I.
fokú bíróság döntését. A nyertes pályázóval folyamatosak az egyeztetések, valamint az önsegélyező
állomány átruházásának előkészítése.
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Az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke 2020. január 21. napján alkotmányjogi panaszt terjesztett
elő az Alkotmánybíróság előtt a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.441/2019/11. számú ítéletének, és az Öpt. –
véleménye szerint - Alaptörvény ellenes 72/A. és 72/B. §-ának megsemmisítése iránt. Az
Alkotmánybíróság a 2020. október 13. napján hozott IV/190/2020. számú végzésével az alkotmányjogi
panaszt visszautasította, mivel álláspontja szerint az Öpt. sérelmezett rendelkezéseinek alkalmazására
az alapul szolgáló perben nem került sor.
Az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke és az Egyesület tagja 2020. november 4. napján panaszt
és közérdekű bejelentést nyújtottak be az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához jog- és
érdeksérelmük, továbbá az Egyesület tagjai, és az Egyesület jog- és érdeksérelmének megszüntetése
iránt. Az eljárás folyamatban van.
Az Egyesület Igazgatóságának tagjai és Felügyelő Bizottságának elnöke az Egyesület képviseletében
eljárva 2021. április 6. napján kérelmet terjesztettek elő az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt az
Emberi Jogok Európai Egyezménye megsértésének megállapítása és az ebből eredő károk
érvényesítése iránt.
A Fővárosi Törvényszék a 2021. július 2. napján hozott Végzésével (a továbbiakban: Végzés) elrendelte
az Egyesület 2021. május 20. napján tartott küldöttgyűlésén megválasztott igazgatósági tagok
képviseleti jogának bejegyzését az Egyesület önsegélyező üzletága vonatkozásában, míg a felügyeleti
biztosi feladatok ellátására kijelölt személy – korábbi teljeskörű - képviseleti jogát a biztosítói üzletágra
korlátozta, valamint a korábbi visszavonásig történő megbízási időtartamot határozott idejűre
módosította.

Vállalkozás folytatás elvének érvényesülése
Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett koronavírus (COVID-19)
járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és
egyéb intézkedéseket – is, az Egyesület pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni
működőképességére.
Kijelentjük, hogy a felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a
beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással az Egyesület rövid
távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási
helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint az Egyesület ezen időszakon
belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné az
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Egyesület a vállalkozás folytatására való képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában
való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.
A mérleg fordulónapját követő 12 hónapban – a COVID-19 koronavírus járványügyi helyzet hatásaitól
függetlenül – az előző fejezetben részletezett körülmények miatti állomány átruházás azonban
bizonytalanná teheti az Egyesület működését, illetőleg annak vállalkozás folytatására való képességét.

Az Egyesület bemutatása
1.

Az Egyesület alapításának adatai

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 1991-ben alakult. Az Egyesület
alapításkori és jelenlegi jegyzett tőkéje 8.000 ezer Ft.
2.

Az Egyesület célja és tevékenysége

Az Egyesület a tagok és/vagy munkáltatók hozzájárulásából és/vagy közérdekű támogatásából
működtetett szervezet.
Az Egyesület – Fővárosi Bíróság által 3691 sorszám alatt nyilvántartásba vett – céljai:


életbiztosítás,



nem-életbiztosítás,



önsegélyezés,



egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,



gyermekek napközbeni ellátása,



alapfokú oktatási tevékenység,



üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

Az Egyesület tevékenysége:


A tagság önszerveződése révén, veszélyközösség megszervezése útján, nyereségérdekeltség
nélkül, tagsági hozzájárulás ellenében a biztosítási feltételekben meghatározott szolgáltatások
nyújtása. A biztosítási tevékenység végzésére szolgáló engedély visszavonása után a még élő
biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségeket az Egyesületnek továbbra is teljesítenie
kell.
Kiegészítő melléklet a 2020. évi beszámolóhoz
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Az Egyesület tagjai és azok hozzátartozói részére a mindenkor érvényben lévő Alapszabályban
meghatározott

önsegélyező

támogatások,

segélyek,

szolgáltatások

(családsegítési

tevékenység, a tagok egészségvédelmének érdekében végzett tevékenység) nyújtása, egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység ellátása.
3.

Cégadatok

A bírósági bejegyzés száma:

11.PK.66100/91

Az Egyesület székhelye:

1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.

Az Egyesület tulajdonosai:

a nyilvántartás szerinti tagság

Az Egyesület adószáma

19666660-2-43

Tevékenységei:

az Egyesület Alapszabályában meghatározott
tevékenységi körök

Internetes elérhetősége:

www.dimenziocsoport.hu

Beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés bemutatása
1.

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat az Alapszabály tartalmazza, az Egyesület működése az ebben rögzítettek
szerint történik.
A szervezeti működés szabályozottságának rendjét, valamint a jogok és kötelezettségek
érvényesítésének kereteit az Egyesület a 2020. évre aktualizált szabályzatok és utasítások keretében
határozta meg.
A belső irányítás rendszere, mechanizmusa kialakult, gyakorlata tervszerű keretek között valósul meg.
Az üzleti könyvek vezetése az Egyesület saját számviteli rendje által meghatározott. Az
információáramlás során a számviteli nyilvántartás központosított, a bizonylatáramlás zárt, az analitikus
nyilvántartások a főkönyvi elszámolásokkal összehangoltak.
A 2020. évi működés során a kötelezettségvállalás rendje szerződéses viszonyokon, rögzített
megállapodásokon alapul, végrehajtásuk ezzel összehangolt, zárt. Az adatok rögzítése számítógépes
rendszerrel történik, amely a bevitel zárt feldolgozását biztosítja.
A bejövő és kimenő bizonylatok szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk az üzleti
könyvek analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatokban biztosított. A következő évre áthúzódó
tételek elhatároltak, rendezésük döntő része a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.
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Az Egyesület jövőbeli tevékenységét és üzletmenetét a jelen Kiegészítő melléklet „Általános
összefoglalás” és „Az Egyesület valós vagyoni, pénzügyi helyzetére vonatkozó meghatározó
információk” pontjaiban részletezettek miatt a bizonytalanság jellemzi.
2.

Számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme:

Forint

Könyvelési rend:

kettős könyvvitel

Üzleti év:

2020. január 01. - 2020. december 31.

Eredménykimutatás típusa:

forgalmi költség eljárás

Eredménykimutatás változata:

192/2000. (XI.24) Korm. rendeletben meghatározott

Mérleg változata:

192/2000. (XI.24) Korm. rendeletben meghatározott

Mérlegkészítés időpontja:

2021. március 15.

A hitelesítés tartalmi alapja:

éves beszámoló

Az Egyesület éves beszámolót állított össze a 2020. év gazdálkodásáról a számviteli törvényben és a
kormányrendeletben rögzített elveknek megfelelően. A beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és
kiegészítő mellékletből áll. Az Egyesület az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg üzleti jelentést
is készített.
A számviteli szabályozás rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely az
Egyesület egyedi sajátosságait figyelembe véve az éves zárás alapjaként szolgál. A számviteli elvek
megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi és értékbeni nyilvántartás,
leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban.
Az Egyesület adminisztrációs tevékenységét magába foglaló költség- és bevétel adatainak részletezése
a főkönyvi nyilvántartásba beépített.
Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a szervezet helyzetét módosító lényegi információk
a beszámolóban figyelembe vételre kerültek. A mérlegkészítés során a Számviteli törvényben
meghatározott számviteli elvek érvényesültek, így az éves zárás, az arról készített beszámoló a
jogszabályi előírásoknak megfelelően előírásszerű és következetes.

3.

Mérlegkészítés időpontja és a lényeges hiba mértéke

A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 15.

Kiegészítő melléklet a 2020. évi beszámolóhoz
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Ellenőrzés és önellenőrzés szempontjából jelentős összegűnek minősül a hiba a számviteli törvényben
foglaltak szerint, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől
független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének kettő százalékát, illetve ha
a mérlegfőösszeg kettő százaléka nem haladja meg az egy millió forintot, akkor az egy millió forintot.

4.

Eszközök értékelési szabályai

Az eszközök értékelése a Számviteli politika elveinek, valamint a vonatkozó szabályzatokban rögzített
mértékeknek, összegeknek megfelelően történik. A befektetett eszközöket és forgóeszközöket a Szt.
47-51. §-ban előírtaknak megfelelően, változatlanul beszerzési értéken értékeljük, azt szükség szerint
csökkentjük. 2020. évre vonatkozólag az Egyesület nem alkalmazta a valós értéken történő értékelés
lehetőségét.

A.) Tartalma:


Immateriális javak



Befektetések
o Ingatlanok
o Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
o Egyéb befektetések



A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések



Követelések



Egyéb eszközök
o Tárgyi eszközök
o Bankbetétek, pénztár



Aktív időbeli elhatárolások

B.) Értékelése, elszámolása:


A nyilvántartás alapja a beszerzési érték, az apport érték, a sajátos bekerülési érték, illetve az
előállítási költség.



Az értékelés módja: egyedi
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Maradványérték meghatározása és az értékcsökkenés elszámolási módja az Egyesület
amortizációs politikájában meghatározott. Állománya leltárral fedett és egyeztetéssel igazolt.



Értékvesztés elszámolása: a bekerülési (könyv szerinti) érték és az aktuális piaci érték közötti
veszteség jellegű eltérés tartósan, egy éven túl instrumentumonként meghaladja a 30%-ot.



Jelentős összegű az értékvesztés: a mérlegtételt 30%-kal módosítja és meghaladja a 10 millió
Ft-ot.



Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a
mérlegsor 20%-ának értékét képezi, és nagyobb 5 millió Ft-nál, és minden egyedileg
lényegesnek minősített eszköz.

5.

Az Egyesület amortizációs politikája


Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a
használat idejének egyedi megítélése szerint. Elszámolásának gyakorisága negyedéves.



A tárgyi eszközök hasznos élettartama szakmai becslés által meghatározottak szerint rögzített
a számviteli politikában.



Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés, ha a mérlegtételt 20%-kal módosítja és
meghaladja az 5 millió Ft-ot.



A gépjárművek esetében maradványérték alapján kerül sor az értékcsökkenés évenként
elszámolandó mértékének, összegének megállapítására;



Az egyedileg 200 ezer Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értéke használatba
vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben leírásra kerül.

6.

Követelések értékelési szabályai

A követeléseket nyilvántartási (könyvszerinti) értéken értékeljük, figyelembe véve az értékvesztési
előírásokat.
7.

Értékpapírok értékelési szabályai

Az Egyesület az értékpapírokat tényleges beszerzési áron értékeli, figyelembe véve az értékvesztési
előírásokat. A befektetési egységhez kötött életbiztosítások fedezetéhez kapcsolódó értékpapírok
értékelése piaci értéken történik.
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8.

Készletek értékelési szabályai

Az Egyesület a készleteket tényleges beszerzési áron értékeli, figyelembe véve az értékvesztési
előírásokat.

9.

A mérlegben szereplő források értékelése

A.) Tartalma:


Saját tőke
o Jegyzett tőke
o Tőketartalék
o Eredménytartalék
o Lekötött tartalék
o Adózott eredmény



Számviteli biztosítástechnikai tartalékok



Számviteli biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítás szerződői javára



Céltartalékok



Kötelezettségek



Passzív időbeli elhatárolás

B.) Értékelése, elszámolása


A nyilvántartás alapja a könyvszerinti érték



Az értékelés módja: egyedi

Az Egyesület a saját tőkét és az egyéb kötelezettségeit könyvszerinti értéken, egyeztetéssel és
leltározással értékelte és igazolta.

10.

Számviteli biztosítástechnikai tartalékok értékelési szabályai

Az Egyesület a számviteli biztosítástechnikai tartalékokat a 192/2000.(XI.24.) Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdésében, valamint a 43/2015 (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően
mutatja ki.
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11.

Az Egyesület eredmény-kimutatásának összeállítása

Az Egyesület az eredmény-kimutatását forgalmi költség eljárással állította össze, a 2000. évi C. törvény,
valamint a 192/2000. (XII.21) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

12.

Az Egyesület szavatoló tőkéjének meghatározása

Az Egyesület biztosítási tevékenység végzésére jogosító engedélyének visszavonását követően a
vezető aktuárius pozíciója betöltetlen, a biztosítási tevékenységi engedély visszavonására való
tekintettel a pozíció betöltéséhez szükséges felügyeleti engedély beszerzése nem lehetséges. A
munkaszervezet nem rendelkezik Szolvencia 2 szerinti szavatoló tőke szükséglet és minimális
tőkeszükséglet kiszámítására képesített aktuáriussal. A fentiekre való tekintettel a Szolvencia 2 szerinti
szavatoló tőke szükséglet és minimális tőkeszükséglet kiszámítására az Egyesület külsős aktuáriust
bízott meg.
A Szolvencia 2 szerinti szavatoló tőke szükséglet és minimális tőkeszükséglet kiszámítása során a
szükséges tervszámok meghatározásakor az Egyesület – tekintettel a visszavont biztosítási
tevékenységi engedélyére és az új biztosítások kötésére vonatkozó felügyeleti tiltásra – a meglévő
biztosítási állomány jelenlegi összetételét és az eddig tapasztalt csökkenését figyelembe véve járt el.

A beszámoló hitelesítői
Az éves beszámoló aláírására jogosult: Vouszka Péter felügyeleti biztosi feladatok ellátására kijelölt
személy

A könyvviteli szolgáltatás
vezetéséért felelős személy

körébe

tartozó

feladatok

irányításáért,

Lak Ágnes számviteli vezető, regisztrációs szám: 152177

Könyvvizsgálat
Az Egyesületnél a könyvvizsgálat kötelező. A 2020. üzleti év könyvvizsgálatát az ABT Hungária
Könyvvizsgáló Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/A., nyilvántartási szám: 000001) látja el, felelős
könyvvizsgáló Nagy András (kamarai tagsági száma 005718).
A 2020. évi könyvvizsgálat díja 3.810.000 Ft + Áfa.
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MÉRLEGGEL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTÉSEK

Immateriális javak, ingatlanok és tárgyi eszközök
adatok ezer Ft-ban
Immateriális
javak

Megnevezés

1. Bruttó érték nyitó állománya
2. Növekedés
3. Csökkenés
4. Bruttó érték záró állomány (1+2-3)
5. Értékcsökkenés nyitó állománya
6. Növekedés
7. Csökkenés
8.Tárgyévi értékcsökkenés változása
9. Értékcsökkenés záró állománya
10. Záró nettó érték (4 - 9)



Ingatlanok,
bérelt ingatlanok

356 985
355
199
357 141
330 897
15 035
199
14 836
345 733
11 408

753 922

753 922
165 157
14 428
0
14 428
179 585
574 337

Tárgyi eszközök
Egyéb
Számításberendezések,
technikai
felszerelések,
eszközök
járművek
ezer Ft
57 519
106 396
202
57 519
54 931
2 367
0
2 367
57 298
221

Befejezetlen
beruházás

Összesen

0
0
0
0
0
0
0
0
0

106 598
81 828
44
44
81 872
24 726

1 274 822
557
199
1 275 180
632 813
31 874
199
31 675
664 488
610 692

Az immateriális javak mérlegben szereplő értéke vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket
tartalmaz



Az eszközök bruttó értéke az immateriális javak és az egyéb eszközök esetében minimális
összegben növekedett a tárgyévi beszerzések következtében



Az immateriális javak, az ingatlanok és a tárgyi eszközök nettó értéke a tárgyévi
értékcsökkenés elszámolásának következtében az előző időszakhoz képest csökkenést mutat.



Befejezetlen beruházása az Egyesületnek 2020. év végén nem volt.

Az Egyesület 2020. december 31-én az alábbi saját tulajdonú, nem befektetési célú ingatlanvagyonnal
rendelkezett.
adatok ezer Ft-ban

Nem befektetési célú ingatlanok
Épületek, vendégházak, óvoda

Bruttó érték

Nettó érték
ezer Ft

753 922

574 336

Az ingatlanok a nem biztosítási tevékenységhez kapcsolódnak, így a bevétel- és ráfordítás korrekciók
élet és nem-életbiztosítási ágra történő megosztására nem kerül sor.
Befektetési célú ingatlannal az Egyesület 2020. december 31-én nem rendelkezett.
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Értékpapírok
A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetéseken kívüli értékpapírok bekerülési és piaci értékét, valamint azok összehasonlítását az
alábbi táblázatok mutatják be:
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(MÁK,DKJ,kötvény, jelzáloglevél)
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
(befektetési jegyek)
Összesen

Bekerülési (könyv szerinti) érték
2019. évi tény
2020. évi tény
ezer Ft
megoszlás
ezer Ft
megoszlás

2020. évi tény/
2019. évi tény

36 052 426

99,04%

33 934 461

99,17%

94,13%

350 119

0,96%

283 653

0,83%

81,02%

36 402 545

100,00%

34 218 114

100,00%

94,00%

adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(MÁK,DKJ,kötvény, jelzáloglevél)
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
(befektetési jegyek)
Összesen

2019. évi tény
ezer Ft
megoszlás

Piaci érték
2020. évi tény
ezer Ft
megoszlás

2020. évi tény/
2019. évi tény

35 790 289

98,69%

33 926 130

98,83%

94,79%

475 238

1,31%

403 093

1,17%

84,82%

36 265 527

100,00%

34 329 223

100,00%

94,66%

adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(MÁK,DKJ,kötvény, jelzáloglevél)
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
(befektetési jegyek)
Összesen

Bekerülési (könyv
szerinti) érték 2020. év

Piaci érték 2020.év

Piaci érték /
Bekerülési érték

33 934 461

33 926 130

99,98%

283 653

403 093

142,11%

34 218 114

34 329 223

100,32%

Az Egyesület az értékpapírokat egymástól jól elkülöníthető, finanszírozási célok szerinti portfóliókban
tartja nyilván. Ennek megfelelően a biztosítástechnikai tartalékokat fedező, a saját tőkét fedező,
valamint nem biztosítási tevékenységet (önsegélyező) fedező értékpapírok elkülönítése biztosított.
Mivel az Egyesület a nem életbiztosítási ágon már nem mutat ki számviteli biztosítástechnikai
tartalékokat, a biztosítástechnikai tartalékokat fedező befektetések mindegyike az élet ághoz
kapcsolódik.
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Az értékpapírok finanszírozási cél szerinti megbontása az alábbi:
2019. évi tény
Megnevezés
Biztosítási és működési
tevékenység
Nem biztosítási tevékenység
(önsegélyező)

ezer Ft

adatok ezer Ft-ban
2020. évi
tény/ 2019.
megoszlás
évi tény

2020. évi tény

megoszlás

ezer Ft

34 632 048

95,14%

32 438 174

94,80%

93,67%

1 770 497

4,86%

1 779 940

5,20%

100,53%

36 402 545

100,00%

34 218 114

100,00%

94,00%

Az értékpapírok állománya a 2020. évben - főképpen az Egyesület biztosítási szolgáltatásainak
teljesítése következtében - csökkenést mutat, azonban annak összetétele a befektetési politikában
meghatározott kereteken belül alakult, amely révén a számviteli biztosítástechnikai tartalékok
fedezettsége biztosított.

A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői
javára végrehajtott befektetések
A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések eszközalaponkénti piaci és bekerülési értéke az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés

Dimenzió Klasszikus Eszközalap (01)
Dimenzió Kiegyensúlyozott Eszközalap (02)
Dimenzió Vegyes Eszközalap (09)
Dimenzió C Kötvény Eszközalap (10)
Dimenzió Közép-Európa Részvény Eszközalap (11)
Dimenzió Nemzetközi Részvény Eszközalap (12)
Dimenzió Részvény Eszközalap (13)
Dimenzió E Kötvény Eszközalap (15)
Dimenzió Tőkevédett Likviditási Eszközalap (16)
Dimenzió Abszolút Hozam Eszközalap (17)
Dimenzió Nemzetközi Vegyes Eszközalap (18)
Dimenzió Céldátum 2020 Eszközalap (19)
Dimenzió Céldátum 2025 Eszközalap (20)
Dimenzió Céldátum 2030 Eszközalap (21)
Dimenzió Céldátum 2035 Eszközalap (22)
Dimenzió Céldátum 2040 Eszközalap (23)
Dimenzió Euro Aggregate Bond Eszközalap (EUR) (24)
Dimenzió Strategic Income Eszközalap (EUR) (25)
Összesen

adatok ezer Ft-ban
Unit linked befektetések
Unit linked befektetések
Piaci érték
Bekerülési érték
Egyéb
Egyéb
Befektetési (folyószámla,
Befektetési (folyószámla,
Összesen
Összesen
jegyek
követelés,
jegyek
követelés,
kötelezettség)
kötelezettség)
0
19 952
19 952
0
19 952
19 952
39 952
695
40 646
33 312
695
34 006
55 843
1 322
57 165
46 749
1 322
48 071
1 799
101
1 899
1 699
101
1 799
2 295
6
2 300
1 715
6
1 721
3 669
56
3 725
2 275
56
2 332
4 898
155
5 053
3 261
155
3 417
0
42
42
0
42
42
0
32 887
32 887
0
32 887
32 887
2 932
660
3 591
3 742
660
4 402
1 615
47
1 662
1 272
47
1 319
0
0
0
0
0
0
966
52
1 018
843
52
896
1 856
84
1 940
1 462
84
1 546
1 055
47
1 101
978
47
1 024
625
47
672
444
47
491
131
7
138
107
7
113
0
0
0
0
0
0
117 634
56 159
173 793
97 860
56 159
154 019
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Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
1. 100 %-os tulajdoni részesedést jelentő befektetések
DIMENZIÓ Ingatlan Ingatlanfejlesztő Kft.
Székhelye:

1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.

Cégjegyzék száma:

01-09-693540

Jegyzett tőkéje:

182.700 ezer Ft

Az Egyesület üzletrésze:

2020. december 31-én 182.700 ezer Ft (100,0%), közvetlen
irányítást biztosító befolyással rendelkezik a Kft-ben.

A DIMENZIÓ Ingatlan Kft. 2000. decemberében alakult. 2020. december 31-én saját tőkéje 429.120
ezer Ft, eredménytartaléka 249.295 ezer Ft, tárgyévi adózott eredménye – 2.875 ezer Ft, amely
tulajdonosi határozat alapján eredménytartalékba kerül áthelyezésre. A mérleg főösszeg 447.664 ezer
Ft. A Társaság 2020. évben 34.111 ezer Ft árbevételt realizált. Tevékenységi köre a SIROCCO nevű,
muzeális értéket képviselő hajó működtetése, valamint a DIMENZIÓ Egészségközpontnak helyt adó
(Budapest, V. kerület Vécsey utca) ingatlan üzemeltetésbe (bérbe) adása. Az Ingatlan Kft. bérelte és
adta bérbe az Egyesület részére az Egyesület székhelyét is biztosító Fehérvári út 84/a sz. alatti iroda
célú ingatlant, mely szerződés 2020. április végéig volt érvényben.
DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhelye:

1119 Budapest Fehérvári út 84/a

Cégjegyzék száma:

01-09-923935

Jegyzett tőkéje:

3.100 ezer Ft

Az Egyesület üzletrésze:

2020. december 31-én bejegyzett 3.100 ezer Ft, (100,0%),
közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik a Kft-ben.

A Társaságot 2009-ben alapította az Egyesület, cégbírósági bejegyzése 2009. szeptember 3-án történt
meg, az Egyesület a tulajdonában lévő DIMENZIÓ óvoda üzemeltetésére, valamint a családtámogatási
rendszer közérdekű tevékenység elkülönült nyilvántartása érdekében.
2020. december 31-én saját tőkéje 391 ezer Ft, tőketartaléka 2.900 ezer Ft , eredménytartaléka -2.737
ezer Ft, tárgyévi adózott eredménye -2.872 ezer Ft, amely tulajdonosi határozat alapján
eredménytartalékba kerül áthelyezésre. A jegyzett tőke és a tőketartalék összege az előző évhez
viszonyítva emelkedést mutat a 2020. évben végrehajtott 3.000 ezer Ft összegű ázsiós tőkeemelés
következtében. A mérleg főösszeg 641 ezer Ft.
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A Társaság tényleges tevékenységet nem folytat, így 2020. évi árbevétele 0 Ft, míg egyéb bevétele 2
ezer Ft volt.
Az Egyesület a DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft-ben való
részesedésként a 2020. évben végrehajtott tőkeemelést mutatja ki 3.000 ezer Forint összegben.

2. 13 %-os tulajdoni részesedést jelentő befektetés
MEDISMART Szolgáltató Kft. ”f.a.”
Székhelye:

1136 Budapest Balzac u.37.4. em. 2.

Cégjegyzék száma:

01-09-681590

Jegyzett tőkéje:

3.000 ezer Ft

Az Egyesület üzletrésze:

A Kft. felszámolásáig az Egyesület 390 ezer Ft névérték (13,0%)
részesedéssel rendelkezett.

A Társaság felszámolása 2020. évben befejeződött. A részesedést könyveinkben az értékvesztések
elszámolását követően 0 Forint összegben szerepeltetjük.

Követelések jogcímenkénti bemutatása
adatok ezer Ft-ban
Biztosítás
Megnevezés

Biztosítási
tevékenység

Élet

Nem biztosítási
tevékenység
(önsegélyező)

Nem-élet
ezer Ft

Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

Összesen

ezer Ft

megoszlás

219 014

219 014

0

0

219 014

86,12%

219 014

219 014

0

0

219 014

86,12%

Követelés biztosítási közvetítőtől

0

0

0

0

0

0,00%

Egyéb közvetlen bizt.tev.-ből származó követelések

0

0

0

0

0

0,00%

Követelés önsegélyező tevékenységből

0

0

0

0

0

0,00%

Hitelkövetelés (munkavállalói,kötvénykölcsön)

0

0

0

1 407

1 407

0,55%

130

130

0

0

130

0,05%

31 352

31 352

0

2 417

33 769

13,28%

0

0

0

0

0

0,00%

250 496

250 496

0

3 824

254 320

100,00%

ebből Követelés biztosítási kötvénytulajdonostól

Előlegek
Egyéb követelések
Követelésekre elszámolt értékvesztés
Összesen
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A táblázatban a követelések főbb – biztosítási szemléletű – jogcímei kerültek feltüntetésre. A
követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól értékének jelentős részét képviseli az egyesületi tagdíj,
mely 2016. október 1-től került bevezetésre. Az egyesületi tagdíj tartozás összegéről az Egyesület a
tagokat az éves számlaértesítők kiküldésekor értesíti, a tartozás a szerződés megszűnésekor a
szolgáltatási összegből levonásra kerül. 2020. év során az Egyesület a tartozással rendelkező tagok
jelentős részével telefonon felvette a kapcsolatot a tartozás megfizetése érdekében. Az egyesületi tagdíj
tartozás összege 2020. december 31-én 212.506 ezer Ft.
A követelések biztosítási közvetítőtől, illetve követelések egyéb biztosítási tevékenységből sorokon az
Egyesület tevékenységi engedélyének visszavonását követően nem számolunk el tételeket.
Az egyéb követelések jelentős részét a Fehérvári úti iroda bérletével kapcsolatban fizetett óvadék
összege, valamint a mérleg egyezőséget biztosító ágazati átvezetés összege teszi ki.

Készletek
Az Egyesület készleteinek év végi záró értéke 0 Ft, új beszerzésére 2020. évben nem került sor.

Időbeli elhatárolások
1.

Aktív időbeli elhatárolás

A.) Tartalma:


bevételek aktív időbeli elhatárolása



költségek aktív időbeli elhatárolása

B.) Értékelése, elszámolása:


A mérlegtételek elszámolására az Egyesület mérlegkészítési időpontjának figyelembe vételével
kerül sor



A nyilvántartás alapja a számított érték, állománya analitikus nyilvántartással igazolt
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Az aktív időbeli elhatárolások alakulását az alábbi táblázat mutatja:
2019. évi tény
ezer Ft
megoszlás

Megnevezés
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása
Összesen

2020. évi tény
ezer Ft
megoszlás

adatok ezer Ft-ban
Változás
ezer Ft
%

484 590

99,26%

406 404

100,00%

-78 186

83,87%

3 603

0,74%

0

0,00%

-3 603

0,00%

488 193

100,00%

406 404

100,00%

-81 789

83,25%

Ebből
Bevételek miatti elhatárolások:
-

Értékpapírok elhatárolt bevételei

-

Meg nem fizetett díjak elhatárolása

-

Egyéb elhatárolt bevétel
Összesen:

342.902 ezer Ft
63.122 ezer Ft
380 ezer Ft
406.404 ezer Ft

Az értékpapírok elhatárolt bevételei a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) 32. §. (1) és (2)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a kamatozó értékpapírok kamat elhatárolását, valamint a
névérték alatt vásárolt értékpapírok névértéke és vételára közötti különbözet időarányos részét
tartalmazzák.
Meg nem fizetett díjak bevétel elhatárolásaként mutatjuk be a szerződött munkáltatói partnerek által
tárgyidőszakra benyújtott tagdíjbevallások, illetve egyéni díjak azon összegét, amelyek pénzügyi
rendezése a tárgyidőszakot követően történt meg.
Egyéb elhatárolt bevételként mutatjuk ki azon egyéb vevő követeléseket, amelyek a tárgyidőszakra
vonatkoznak, de kiszámlázásukra a tárgyidőszak után került sor.
Költségek (kiadások) miatti elhatárolások
A költségek aktív időbeli elhatárolásának 2020. évi záró értéke nulla Forint.

2.

Passzív időbeli elhatárolás

A.) Tartalma:


bevételek passzív időbeli elhatárolása



költségek és szolgáltatások passzív időbeli elhatárolása
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B.) Értékelése, elszámolása:


A mérlegtételek elszámolására az Egyesület mérlegkészítési időpontjának figyelembe vételével
kerül sor



A nyilvántartás alapja a számított érték, állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

A passzív időbeli elhatárolások alakulását az alábbi táblázat mutatja.

2019. évi tény
ezer Ft
megoszlás

Megnevezés
Költségek ráfordítások passzív
időbeli elhatárolása

2020. évi tény
ezer Ft
megoszlás

adatok ezer Ft-ban
Változás
ezer Ft
%

1 693 951

100,00%

857 478

100,00%

-836 473

50,62%

Bevételek passzív időbeli elhat.

0

0,00%

0

0,00%

0

n.a.

Halasztott bevételek
Összesen

0

0,00%

0

0,00%

0

n.a.

1 693 951

100,00%

857 478

100,00%

-836 473

50,62%

Ebből
Költségek miatti elhatárolás
-

Értékpapírok elhatárolt árfolyamvesztesége

-

Egyéb működési költségek elhatárolása
Összesen :

830.438 ezer Ft
27.040 ezer Ft
857.478 ezer Ft

Az értékpapírok elhatárolt árfolyamvesztesége a Számviteli törvény 44. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a névérték felett beszerzett értékpapírok névértéke és beszerzési értéke
közötti különbözet időarányos részét tartalmazza.
Egyéb működési költség elhatárolásként mutatjuk ki a Számviteli törvény 44. §-ában foglaltak szerint
azon mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, amelyek csak a mérleg fordulónapját
követő időszakban merültek fel, illetve kerültek számlázásra.
Bevételek miatti elhatárolások
A bevétel elhatárolás 2020. évi záró értéke nulla Forint.

Kiegészítő melléklet a 2020. évi beszámolóhoz

27

Saját tőke alakulása
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés

2019. évi
tény

Növekedés Csökkenés

2020. évi
tény

2020. évi
tény/ 2019.
évi tény

ezer Ft
Induló tőke (jegyzett tőke)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Adózott eredmény
Saját tőke

8 000
225 000
4 569 923
50 000
-415 712
4 437 211

8 000
225 000
4 154 211
50 000
-482 304
3 954 907

415 712
415 712

482 304

100,00%
100,00%
90,90%
100,00%
116,02%
89,13%

Az Egyesület a 2020. évi mérlegében lekötött tartalékként mutat ki 50 millió Ft-ot az önsegélyező ágazat
szolgáltatásaira a Küldöttgyűlés 2001. áprilisi határozata alapján.
A tőketartalék értéke 225.000 ezer Ft, amely az Egyesület 2015. évi küldöttgyűlési határozatnak
megfelelően az önsegélyező ágazat eredménytartalékából az életbiztosítási ág tőketartalékába történő
átcsoportosítást takarja.
Az eredménytartalék a korábbi évek adózott eredményén felül tartalmazza a Küldöttgyűlés 2013. évi
határozata alapján az önsegélyező ágazatból a nem élet ágra átcsoportosított 150 millió Ft összegű
eredménytartalék összegét.
A saját tőke 2020. év végén az előző évhez képest 10,87 %-os csökkenést mutat, amelynek fő okozója
az Egyesület tárgyévi -482.304 ezer Ft összegű vesztesége.
A saját tőke alakulását ágazatonként a következő táblázat mutatja be:
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Induló tőke (jegyzett tőke)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Adózott eredmény
Saját tőke

Biztosítási
tevékenység
8 000
225 000
1 690 740
-471 383
1 452 357

Nem biztosítási
tevékenység
(önsegélyező)
ezer Ft

2 463 471
50 000
-10 921
2 502 550
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8 000
225 000
4 154 211
50 000
-482 304
3 954 907
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Szavatoló tőke bemutatása
adatok ezer Ft-ban
2020.12.31
2 308 995
1 200 000
-2 769 065
-2 769 065

Megnevezés
Szavatolótőke szükséglet
Minimális tőke szükséglet
Szavatoló tőke szükséglet fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke
Minimális tőke szükséglet fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke

Az Egyesület nem rendelkezik a Szolvencia 2 szerinti szavatolótőke és minimális tőke szükséglet
fedezésére elegendő szavatoló tőkével.

Kötelezettségek
1. Számviteli biztosítástechnikai tartalékok
Az Egyesület a biztosítási tevékenység végzésére jogosító engedély visszavonása után is megképzi a
számviteli biztosítástechnikai tartalékokat a biztosítási szerződéseiből eredő kötelezettségek
fedezetére. A számviteli biztosítástechnikai tartalékok összetételét az alábbi táblázat mutatja:
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés

2019. évi tény
ezer Ft

Meg nem szolgált díjak
Matematikai tartalék
Függő károk tartaléka
Eredménytől függő díj visszatérítési tartalék
Eredménytől független díj visszatérítési tartalék
Várható veszteségek tartaléka
Egyéb biztosítástechnikai tartalék
Törlési tartalék
Unit Linked tartalékok
Összes tartalék

437
32 479 903
5 306
5 380
0
139 992
4 898
58 871
219 237
32 914 024

megoszlás
0,00%
98,68%
0,02%
0,02%
0,00%
0,43%
0,01%
0,18%
0,67%
100,00%

2020. évi tény
ezer Ft
387
31 094 208
1 683
4 618
0
122 049
4 717
63 950
173 793
31 465 405

megoszlás
0,00%
98,82%
0,01%
0,01%
0,00%
0,39%
0,01%
0,20%
0,55%
100,00%

2020. évi tény/
2019. évi tény
88,56%
95,73%
31,72%
85,84%
n.a.
87,18%
96,30%
108,63%
79,27%
95,60%

A számviteli biztosítástechnikai tartalékok képzése aktuárius által dokumentált szakmai számítások
szerint történt.
A matematikai tartalék összege az előző évhez képest 4,27 %-kal csökkent, melynek elsődleges oka a
tőkegyűjtő Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítással rendelkezők egyéni számlájáról
rendelkezés okán történt kifizetések összege, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárba történő egyéni
átlépések és az egyösszegű elszámolások.
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A számviteli biztosítástechnikai tartalékok mérleg fordulónapi képzésekor a 2020. évben realizált hozam
technikai hozam része a módozatterveknek, biztosítási feltételeknek megfelelően a matematikai
tartalékba, a visszajuttatandó többlethozam része az eredménytől függő díj visszatérítési tartalékba
kerül. A realizált 2020. évi többlethozam visszajuttatására a Küldöttgyűlés határozatát követően kerül
sor.
A függő károk tartalékainak összetétele:
-

bekövetkezett és bejelentett károk

-

IBNR

1.683 ezer Ft, ebből
1.536 ezer Ft
147 ezer Ft

A bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékát (IBNR tartalék) az eddigi gyakorlatnak
megfelelően (43/2015. (III.12.) Kormányrendelet) a kárstatisztikák alapján előállított kumulált kifutási
háromszög elemeiből „lánc-létra” módszerrel képezi az Egyesület.
A várható veszteségek tartalékának 2020.12.31-re vonatkozó értékét - aktuáriusi számítással
alátámasztva – 122.049 ezer Ft-ban állapította meg az Egyesület. Az Egyesület ezt a tartalékot két
célból képzi:
1. A Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás 1. generációjának számításai az 1995-ös
halandósági tábla alapján készültek el. Az Egyesület e termék járadékos szakaszban levő
biztosítási szerződései esetében tapasztalt mortalitása ennél lényegesen jobb, így a ’95-ös
halálozási valószínűségek szerint megállapított matematikai tartalék nem elégséges. Az
Egyesület a járadékosok matematikai tartaléka meghatározásának változatlanul hagyása
mellett az ebből adódó veszteségek ellensúlyozására tartalékot képez, amelyet a várható
veszteségek tartalékai között mutat be.
2. Az Egyesület ugyancsak ebben a tartalékban helyezte el a megszűnt HNY szerződésekre jutó
ki nem osztott hozamot
A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára képzett biztosítástechnikai
tartalékok összege 2020.12.31-én 173.793 ezer Ft.
Mivel a tervezett biztosítási állományátruházás a beszámoló lezárásának időpontjában a folyamatban
levő peres eljárásra való tekintettel felfüggesztés alatt állt, a számviteli biztosítástechnikai tartalékok a
hosszú lejáratú kötelezettségek között kerülnek kimutatásra.
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2. Rövid lejáratú kötelezettségek
adatok ezer Ft-ban
Biztosító
Megnevezés

Biztosítási
tevékenység

Biztosítási ügylettel kapcsolatos
Önsegélyező tevékenységgel kapcsolatos
Szállítók
Jövedelem elszámolási számla
Kapott előleg
Adófizetési kötelezettség
Egyéb kötelezettség
Összesen

4 174
0
3 370
5 919
50 000
7 265
530
71 258

Élet

Nem biztosítási
tevékenység
(önsegélyező)

Nem-élet

ezer Ft
4 174
0
3 370
5 919
50 000
7 265
530
71 258

0
0
0
0
0
0
0
0

0
412
6 190
1 221
25 000
896
19 126
52 845

Összesen

ezer Ft
4 174
412
9 560
7 140
75 000
8 161
19 656
124 103

megoszlás
3,36%
0,33%
7,70%
5,75%
60,43%
6,58%
15,84%
100,00%

A kapott előleg sor az állomány-átruházásokhoz kapcsolódó, 2017. évben kapott ajánlati biztosítékok
összegét tartalmazza.
Az egyéb kötelezettség sor a mérleg egyezőséget biztosító ágazati átvezetés összegét, a munkavállalói
juttatások részét képező egészségpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulások tárgyhavi
összegét, másrészt a tagok részére kiutalt, de visszaérkezett szolgáltatási összegeket tartalmazza.

Céltartalékok
Az Egyesület 2020. év végén 126.346 ezer Ft céltartalékot szerepeltet mérlegében a folyamatban levő
peres eljárások, perekhez kapcsolódó esetlegesen felmerülő jogi díjak, valamint a várható állomány
átruházáshoz kapcsolódó kötelezettségeinek fedezetére.
A céltartalékok alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Céltartalék jogcímek

2020.01.01
nyitó

adatok ezer Ft-ban
2020.12.31
Képzés
záró

Feloldás
ezer Ft

Céltartalék a várható kötelezettségekre

155 204

114 415

85 557

126 346

135 565

114 415

70 141

91 291

14 039

0

1 016

15 055

5 600

0

14 400

20 000

0

0

0

0

155 204

114 415

85 557

126 346

ebből
Peres ügyekből eredő kötelezettségekre
Perekhez kapcsolódó jogi díjak fedezetére
Állomány átruházáshoz kapcsolódó kötelezettségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Összesen

A peres ügyekből eredő kötelezettségekre képzett céltartalék a folyamatban levő munkaügyi perek
valószínűsíthető jövőbeni kötelezettségeinek összegét mutatja. A képzés összegszerűsége - a korábbi
gyakorlatnak megfelelően – a perképviseletet ellátó jogi iroda iránymutatása szerint került
meghatározásra.
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A perekhez kapcsolódó jogi díjak fedezetére képzett céltartalék az Egyesület felügyeleti intézkedés
következtében jogai gyakorlásában felfüggesztett Igazgatósága, valamint Felügyelő Bizottsága által
indított perekhez kapcsolódó ügyvédi díjakat tartalmazza.
Az állomány átruházáshoz kapcsolódó kötelezettségekre képzett céltartalék az átruházással
kapcsolatos személyi jellegű kifizetésekből eredő kötelezettségek valószínűsíthető összegét
tartalmazza.

Tárgyévi adózott eredmény
Az Egyesület tárgyévi eredménye -482.304 ezer Ft (veszteség), melynek tevékenységek szerinti
részletezése az alábbi:
-

Életbiztosítás

-469.609 ezer Ft

-

Nem élet biztosítás

- 1.774 ezer Ft

-

Nem biztosítási (önsegélyező) tevékenység

-10.921 ezer Ft

Összesen :

-482.304 ezer Ft

Életbiztosítási tevékenység esetében a negatív eredmény fő okozója a befektetéseken tárgyévben
realizált hozamok elmaradása a biztosítási szerződésekben a tagok részére kiígért garantált
hozamoktól (433.383 eFt összegben).
Nem életbiztosítási tevékenység esetében az Egyesület biztosítástechnikai tételeket 2020. évben már
nem számolt el, a meglévő nem élet ági befektetések, valamint eszközök költségeit azonban még viseli,
így tárgyévi eredménye szintén negatív.
Nem biztosítási (önsegélyező) tevékenység esetében a negatív tárgyévi eredmény a koronavírus
járvány miatti szolgáltatás szüneteltetések miatt a korábbi évek veszteségénél kedvezőbb értéket mutat,
azonban a szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében szolgáltatásokra fordított ráfordítások összege
meghaladja az e célra rendelkezésre álló bevételek összegét, mely szolgáltatási összegek teljesítése a
Küldöttgyűlés 5/2019 (04.11) számú határozatának megfelelően történt.
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Likviditás és fizetőképesség
Az Egyesület a termékösszetételének sajátosságaira (HNY alapbiztosítás), a bekövetkezett jogszabályi
változásokra (egyéni átlépés lehetősége a HNY biztosítottak esetében), valamint a tevékenységi
engedély visszavonás miatt megnövekedett kifizetési igényekre tekintettel kiemelt feladatnak tekinti a
kifizetési, rendelkezési igényeknek megfelelő likviditás biztosítását.
Az Egyesület saját eszközeinek, illetve a biztosítási termékek és az önsegélyező szolgáltatások
eszközfedezetét képező eszközök döntő részének vagyonkezelését alapkezelőkhöz kiszervezve végzi.
A finanszírozási és likviditási kockázatok kezelési tevékenységének támogatására az Egyesület Eszköz
- Forrás Menedzsment Bizottságot (ALM Bizottság) működtet, amelynek javaslattétele, elemzése
alapján az ügyvezetés a likviditáskezelésre vonatkozó döntéseit meghozza. Ennek köszönhetően az
Egyesület

2020.

évben

is

valamennyi

kötelezettségének

határidőben,

megfelelő

likviditásmenedzseléssel eleget tett.
Az Egyesület szabályozza a hosszabb és rövidebb távú, ezen belül a napi likviditási kockázat
kezeléssel kapcsolatos folyamatokat, eljárásokat, feladatokat, az ehhez kapcsolódó szervezeti
rendszert, felelősségi, döntési és ellenőrzési jogköröket, a megfelelő a kifizetési igényekhez igazodó
tervezési és jelentési rendszert, és ezt a gyakorlatban is alkalmazza.
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EREDMÉNYKIMUTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Bevételek alakulása
adatok ezer Ft-ban
2020. évi
2019. évi tény 2020. évi tény tény/ 2019.
Termékek
évi tény
ezer Ft
%
BIZTOSÍTÁSI ÁGAZAT - Élet ág
Kockázati biztosítások
Egyensúly
678
579
85,40%
DIMENZIÓ Ráadás
3 746
3 636
97,06%
DIMENZIÓ Egyensúly
63
49
77,78%
Elérési biztosítások
HNY alap
1 380 002
1 335 352
96,76%
Havi Fix
0
0
Távlat
0
0
Vegyes életbiztosítások
Komplex
69
63
91,30%
DIMENZIÓ Kincsem
6 510
6 820
104,76%
Kiegészítő biztosítások
HNY kiegészítő
696
0
0,00%
Baleseti kiegészítő
45
41
91,11%
Befektetési egységhez kötött biztosítás
ALFA UL biztosítás
0
0
BÉTA UL biztosítás
0
0
BIZTOSÍTÁSI ÁGAZAT - Nem-Élet ág
DIMENZIÓ Védelem
0
0
Összesen
1 391 809
1 346 540
96,75%
ÖNSEGÉLYEZŐ ÁGAZAT
Tagdíjbevétel, munkáltatói közérdekű
kötelezettségvállalás
Vendégházak térítése
Összesen
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

114 504

102 866

89,84%

19 824
134 328

12 170
115 036

61,39%
85,64%

1 526 137

1 461 576

95,77%
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Az Egyesület biztosítási díjbevétele az életbiztosítási ágban keletkezett, az életbiztosítási termékek
mindegyike

egyéni,

rendszeres

díjfizetésű

és

a

DIMENZIÓ

Egyensúly

kivételével

nyereségrészesedéssel kötött szerződés.
2020. évben a bevételek összességében 4,23 %-kal csökkentek. Ennek főbb okozója a nem biztosítási
(önsegélyező) tevékenység bevételének 14,36 %-os csökkenése, amely részben a koronavírus járvány
miatti vendégház bezárások kieső bevételével magyarázható.
Biztosítási díjak esetében további csökkenést okoz a biztosítási tevékenységi engedély visszavonása
(új biztosítási szerződés nem köthető), valamint a tagok számára jogszabály által biztosított önkéntes
nyugdíjpénztárba történő átlépés lehetősége.

Költségek költségnemenkénti bemutatása
adatok ezer Ft-ban
2019. évi tény 2020. évi tény
Megnevezés
ezer Ft
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatás
Munkabér, tiszteletdíjak
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Adók és járulékok
Értékcsökkenési leírás
Összesen

12 585
190 189
60 638
163 391
17 232
30 774
32 101
506 910

2020. évi tény/
2019. évi tény

13 299
207 741
61 642
172 595
18 636
28 294
31 874
534 081

105,67%
109,23%
101,66%
105,63%
108,15%
91,94%
99,29%
105,36%

Az Egyesület 2020. évi összes költsége az előző évhez viszonyítva 5,36 %-kal nőtt. Az igénybevett
szolgáltatások növekedésének fő okozója a 2020. évi bérleti és üzemeltetési költségek növekedése.
Munkabérek és személyi jellegű egyéb kifizetések esetében az emelkedést a 2020. évben lezárult
munkaügyi perrel kapcsolatban kifizetett összeg, valamint annak járulékai okozzák.
A többi költségnem esetében az előző évivel lényegében azonos érték, illetve csökkenés tapasztalható,
amely egyrészt a járulék kulcsok csökkenésével, másrészt a hatékony költséggazdálkodással, valamint
a biztosítási tevékenység végzésére jogosító engedély visszavonásából adódó tevékenység
csökkenéssel magyarázható.
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Az igénybevett szolgáltatások költségének összetevői

Megnevezés
Bérleti díjak
Karbantartás, üzemeltetés
Álláshirdetés, reklám, marketing
Oktatási költségek
Utazási, kiküldetési költségek
Posta, telefon, internet költségek
Előfizetések, szakkönyvek
Szakértői díjak, tanácsadás, könyvvizsgálat
Egyéb szolgáltatások
Szerzési költség
Összesen

2019. évi tény 2020. évi tény
24 316
69 895
731
38
448
16 280
16
73 256
5 209
0
190 189

ezer Ft
41 949
79 755
140
57
359
11 493
11
63 452
10 525
0
207 741

adatok ezer Ft-ban
2020. évi
Változás
tény/ 2019.
évi tény
17 633
172,52%
9 860
114,11%
-591
19,15%
19
150,00%
-89
80,13%
-4 787
70,60%
-5
68,75%
-9 804
86,62%
5 316
202,05%
0
n.a
17 552
109,23%

Az igénybevett szolgáltatások költségei az előző évhez viszonyítva 9,23 %-os növekedést mutatnak,
melynek fő okozója a 2020. évben újrakötött ingatlan bérleti és üzemeltetési szerződés szerint fizetett
díjak tárgyévi emelkedése.
Egyéb szolgáltatások esetében az előző évhez viszonyított növekedést az Egyesület elleni
végrehajtással kapcsolatban 2020. évben fizetett díjak okozzák.
Postaköltségek esetében az előző évhez viszonyított alacsonyabb összeg egyrészt a biztosítási
állomány csökkenése következtében kisebb összegű postázási költségekkel, másrészt a ki- és
beszállítási postai szolgáltatási költség 2020.évi – szolgáltató váltás miatti - csökkentésével
magyarázható.

Költségfelosztás
Az Egyesület költségfelosztása negyedéves gyakoriságú, amelynek módszere az Egyesület belső
szabályzatában rögzített. A költségfelosztás keretében történik meg az elsődlegesen költségnemek
szerint könyvelt költségek átcsoportosítása kárrendezési, befektetési, valamint igazgatási költségekre.
A közvetett költségek ágazatok közötti felosztásának módja az alábbi:
-

a kárrendezési költségek a biztosítási tevékenység érdekében merülnek fel, így teljes
egészében a biztosítási ágazatot terhelik

-

a befektetési költségek a befektetési portfóliók állományának nagysága alapján kerülnek
szétosztásra a biztosítási és nem biztosítási tevékenység között

Kiegészítő melléklet a 2020. évi beszámolóhoz

36
-

az igazgatási költségek szétosztása a biztosítási szerződések darabszáma, illetve a nem
biztosítási tevékenység taglétszámának arányában történik

Az Egyesületnek a biztosítási tevékenység végzésére jogosító engedély visszavonásának
következtében szerzési költségei 2020. évben nem voltak.

Kimutatás a befektetések 2020. évi hozamáról
Bruttó és nettó hozam bemutatása
adatok ezer Ft-ban
2020. évi tény
Megnevezés

Megtermelt bruttó hozam
Vagyon- és letétkezelői költség
Befektetés egyéb költsége
Nettó hozam

Élet ág
Matematikai
Nem matematikai
tartalékot fedező tartalékot fedező
befektetéseken
befektetéseken
elért hozam
elért hozam
611 562
7 965
43 215
563
25 776
336
542 571
7 066

Saját tőke

77 506
8 596
5 127
63 783

Összesen

697 033
52 374
31 239
613 420

Bruttó hozamok befektetési fajtánként
A bruttó hozamok befektetési fajtánként történő bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az Egyesület termékösszetételében meghatározó súllyal bíró megtakarítási jellegű nem unit linked
szerződések esetén a befektetési kockázatot az Egyesület viseli, ezen termékek tartalékállománya
döntő hányadánál a tagok felé vállalt hozamgarancia összege meghaladja a 2020. évben megtermelt
hozamtömeget.
Az Egyesület az értékpapírokat egymástól jól elkülöníthető portfóliókban tartja nyilván, így a befektetési
bevételek és ráfordítások tevékenységek és biztosítási ágak közötti megbontása biztosított. A több
tevékenységet, illetve biztosítási ágat terhelő befektetési költségek megosztásának módszere a
költségfelosztás leírásánál került ismertetésre.
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Nem biztosítási tevékenység egyéb bevételei és ráfordításai
Az Eredménykimutatás C) Nem biztosítástechnikai elszámolások részében az Egyesület önsegélyező
tevékenységének eredménye kerül bemutatásra.
A nem biztosítási tevékenység egyéb bevételeinek és egyéb ráfordításainak részletezését az alábbi
táblázatok tartalmazzák:
adatok ezer Ft-ban
Egyéb bevételek
Megnevezés
Önsegélyező tagdíj és támogatás
Céltartalék feloldás
Értékvesztés visszaírás
Különféle egyéb bevételek
Összesen

2019. évi tény 2020. évi tény
134 328
14 061
0
541
148 930

Változás

115 036
62 329
1 491
23 349
202 205

-19 292
48 268
1 491
22 808
53 275

2020. évi
tény/ 2019.
évi tény
85,64%
443,28%
n/a
4315,90%
135,77%

adatok ezer Ft-ban
Egyéb ráfordítások
Megnevezés
Önsegélyező szolgáltatások
Önsegélyező ágazat működési költségei
Céltartalék képzés
Értékvesztés elszámolása
Behajthatatlan követelés leírása
Bírság, pótlék, késedelmi kamat
Különféle egyéb ráfordítások
Összesen

2019. évi tény 2020. évi tény
161 403
84 052
54 104
1 491
0
287
5
301 342

Változás

130 490
75 453
33 945
0
1 491
237
47
241 663
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-30 913
-8 599
-20 159
-1 491
1 491
-50
42
-59 679

2020. évi
tény/ 2019.
évi tény
80,85%
89,77%
62,74%
0,00%
n/a
82,58%
940,00%
80,20%
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
1. Létszám

Megnevezés

Központi állomány dolgozói
Hálózat dolgozói
Összesen

2019. évi
átlagos
állományi
létszám
21
0
21

2020. évi
átlagos
állományi
létszám
fő
21
0
21

Létszámváltozás

2020. évi
tény/2019. évi
tény

0
0
0

100,00%
100,00%

Az Egyesület átlagos állományi létszáma az előző évhez viszonyítva nem változott, a rendelkezésre álló
létszám az Egyesület működőképességét és kötelezettségeinek teljesítését biztosítja.
2. Személyi jellegű kifizetések
adatok ezer Ft-ban
2020. évi
2019. évi tény 2020. évi tény
Megnevezés
tény/2019. évi
ezer Ft
tény
Személyi jellegű kifizetések
180 623
191 231
106%
ebből tisztségviselői díjak
18 800
18 300
97%

A 2020. évi személyi jellegű költségek növekedése a 2020. évben lezárult munkaügyi perrel
kapcsolatban kifizetett összeggel magyarázható.
A küldöttek és a választott tisztségviselők díjazása a küldöttgyűlési határozatoknak megfelelően alakult.
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3. Vagyoni, likviditási helyzetet jellemző mutatószámok

A) Vagyoni helyzet
Mutatók
Eszközarány mutató
(Befektetett eszközök/Összes eszköz)
Tőkearány mutatója
(Saját tőke/Mérleg főösszeg)
Saját tőke arányos nyereség mutató=ROE
(Adózott eredmény/Saját tőke)
Befektetett eszközök fedezettsége
(Saját tőke/Befektetett eszközök)
B) Likviditás
Mutatók
Likviditási mutató
(Likvid pénzeszközök/Rövid lejáratú köt.bizt.techn.tart.nélkül)
Hitel fedezettség mutató
(Követelések/ Rövid lejáratú kötelezettségek)

2019

2020

46,75%

49,11%

11,28%

10,83%

-9,37%

-12,20%

24,13%

22,04%

2019

2020

875,32%

577,67%

168,52%

204,93%

4. Egyéb tájékoztatások
Az Egyesület az Alapszabályában meghatározott célok teljesítése érdekében kifejtett tevékenységeken
kívüli vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos
eszközei és kiadásai nincsenek.

Budapest, 2021. szeptember 14.

……..…………………………………..

Vouszka Péter
felügyeleti biztosi
feladatok ellátására kijelölt személy
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1.SZ. MELLÉKLET: BEFEKTETÉSI TÜKÖR

Megnevezés

11. Vagyoni értékű jogok
11. Szellemi termékek
Immateriális javak
12. Ingatlanok
13. Műszaki gépek,
berendezések, járművek
14. Egyéb gépek,
berendezések, járművek
15. Beruházások /felújítások/
Tárgyi eszközök

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
Évközi
Évközi
Nyitó érték
Átsorolás Záró érték
növekedés csökkenés
13 020
343 965
356 985
753 922

355
355

199
199

0

57 519
106 396
0
917 837

13 020
344 121
357 141
753 922

adatok ezer Ft-ban
IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK
Könyvszeri
ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK VÁLTOZÁSA
nti érték
Évközi
Évközi
Nyitó érték
Átsorolás Záró érték 2020.12.31
növekedés csökkenés
ezer Ft
13 020
13 020
0
317 877
15 035
199
332 713
11 408
330 897
15 035
199
0
345 733
11 408
165 157
14 428
179 585
574 337

57 519

54 931

2 367

202

106 598

81 828

44

202

0
918 039

0
301 916

0
16 839

0

0

57 298

221

0

81 872

24 726

0

0
318 755

0
599 284

0

Részesedések állományváltozása
adatok ezer Ft-ban
Bekerülési érték
Megnevezés

Részesedések

Értékvesztés

Nettó érték

Évközi
Évközi
Évközi
Évközi
Átsorolás Záró érték Nyitó érték
Átsorolás Záró érték 2020.12.31
növekedés csökkenés
növekedés csökkenés
ezer Ft
188 600
3 000
0
0
191 600
0
0
0
0
0
191 600

Nyitó érték
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2.SZ. MELLÉKLET: BRUTTÓ HOZAMOK BEFEKTETÉSI FAJTÁNKÉNT

2019. évi tény
Befektetés fajta

Magyar államkötvény
Diszkontkincstárjegy
Jelzáloglevél
Kötvény
Befektetési jegy
Pénzeszközök és egyéb eszközök
Összesen

Biztosítási és
működési
tevékenység
842 667
6 122
12 541
72 946
38 113
-41 135
931 254

Nem
biztosítási
tevékenység
(önsegélyező)
23 380
318
0
0
2 755
8
26 461

adatok ezer Ft-ban
2020. évi tény/ 2019. évi tény

2020. évi tény

Összesen

866 047
6 440
12 541
72 946
40 868
-41 127
957 715

Megoszlás

90,43%
0,67%
1,31%
7,62%
4,27%
-4,29%
100,00%

Biztosítási és
működési
tevékenység
629 687
6 036
6 616
13 806
4 667
2 231
663 043

Nem
biztosítási
tevékenység
(önsegélyező)
15 683
2 805
0
0
14 767
735
33 990

Összesen

645 370
8 841
6 616
13 806
19 434
2 966
697 033
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Megoszlás

92,59%
1,27%
0,95%
1,98%
2,79%
0,43%
100,00%

Biztosítási és
működési
tevékenység

Nem
biztosítási
tevékenység
(önsegélyező)

74,73%
98,60%
52,75%
18,93%
12,25%
-5,42%
71,20%

74,52%
137,28%
52,75%
18,93%
47,55%
-7,21%
128,45%

Összesen

74,52%
137,28%
52,75%
18,93%
47,55%
-7,21%
72,78%

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Dimenzió Biztosító Egyesület tagjainak
Vélemény
Elvégeztük a Dimenzió Biztosító Egyesület („Egyesület”) 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát,
amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és
források egyező végösszege 36 528 239 ezer Ft, az adózott eredmény 482 304 ezer Ft veszteség -, 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 megbízható és valós képet ad a Dimenzió Biztosító
Egyesület 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”).

A vélemény alapja
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 leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk az Egyesülettől 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 Nemzetközi Etikai
Standardok Testülete által kiadott "Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (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.

Figyelemfelhívás
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
A kiegészítő melléklet 5. oldalán bemutatásra kerülnek az Egyesület működését érintő, folyamatban lévő
peres ügyek. Ez alapján, valamint a folyamatban lévő állományátruházás következtében az Egyesület
tevékenységének jövőbeni folytatása bizonytalan.
Az Egyesület beszámolási kötelezettségének a számviteli törvény, valamint a biztosítók éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet
szerint tesz eleget. Az Egyesület 2019. december 31-i beszámolóját döntése alapján a számviteli törvény
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet szerint készítette el, miközben kiegészítő mellékletében
közzétette a biztosítás szakmai mérleget és eredménykimutatást.
A kiegészítő melléklet 18. oldalán a 12. pontban leírtak szerint az Egyesületi beszámoló hitelesítése nem
felel meg teljes körűen a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 112. § (3)
bekezdésében előírt vezetői hitelesítésnek.
A kiegészítő melléklet 28. oldalán bemutatott "Szavatoló tőke bemutatása" pontban leírtaknak
megfelelően felhívjuk a figyelmet arra vonatkozóan, hogy az Egyesület nem rendelkezik a Szolvencia 2
szerinti szavatoló tőke és minimális tőke szükséglet fedezésére elegendő szavatoló tőkével.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Dimenzió Biztosító Egyesület 2020. évi üzleti jelentéséből

és közhasznúsági

mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más
jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a
350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért.

A független

könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem
vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre.
Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és
a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés és a
közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során
szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. 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.
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Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, 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.
Véleményünk szerint

a

Dimenzió

Biztosító

Egyesület

2020. évi

üzleti

jelentése

minden lényeges

vonatkozásban összhangban van a Dimenzió Biztosító Egyesület 2020. évi éves beszámolójával és a
számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály az Egyesület számára nem ír elő
további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.
A fentieken túl az Egyesületről és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás
állítás) az üzleti jelentésben, illetve a közhasznúsági mellékletben, és ha igen akkor a szóban forgó hibás
közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

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 az Egyesületnek 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

irányítással

megbízott

személyek

felelősek

az

felügyeletéért.
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Egyesület

pénzügyi

beszámolási

folyamatának

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 Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű 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 felülírását.

•

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 az Egyesület belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

•

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

•

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 az Egyesület vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk 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 az Egyesület nem tudja a vállalkozást folytatni.
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•

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 események valós bemutatása.

•

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

Budapest, 2021. szeptember 14.

Nagy András
ABT Hungária Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A.
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