Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság

2006. évi közhasznúsági jelentés
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A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2006. évi
közhasznúsági jelentése( eFt )

A Társaság székhelye: 1054. Budapest, Hold u.17.
A társaság 3 fiókteleppel rendelkezik.
A cégbejegyzés száma: 01-14-000584, kelte: 2005. február 02.
A társaság jegyzett tőkéje: 20 millió forint.
A Társaság tevékenységének minősítése: kiemelkedően közhasznú szervezet.
A számviteli beszámoló időszaka: 2006 január 01.– 2006. december.31.
A mérleg fordulónapja 2006. december 31.

1.

Számviteli beszámoló (eFt)

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Eszközök
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

264.264,689.219,1.442.229,-

Eszközök összesen:

2.395.712,-

Források
Saját tőke
Céltartalékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások

65.476,47.217,1.879.715,403.304,-

Források összesen:

2.395.712,-
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Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

8.453,836.067,146.619,201.453,14.535,65.258,-

Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye:

416.655,-

Pénzügyi műveletek eredménye:

4.419,-

Szokásos vállalkozási eredmény:

421.074,-

Rendkívüli eredmény:

- 386.313,-

Adózás előtti eredmény:

34.761,-

Adózott eredmény:

34.595,-

Mérleg szerinti eredmény:

34.595,-

2. Költségvetési támogatás felhasználása
26/2006.(II.7.) Kormányrendeletben előírtak szerinti egyedi támogatásként
igényelt összeg 933.179,- eFt, amelyből 2007.évre áthúzódó kifizetés
100.000 ,-eFt.
A 2006.évi támogatások cél szerinti felhasználása:
2005. évről elhatárolt, fel nem használt támogatás összege 202.412,-eFt.
A 2006. évi támogatások cél szerinti felhasználása:
- bányabezárás
- bányakár
- tájrendezés
- humán kötelezettségek
- egyéb kötelezettség
- vagyonhoz kötött kötelezettségek
- bánya-erőmű integrációs feladatok

65.117,-eFt
119.384,-eFt
34.007,-eFt
130.681,-eFt
3.930,-eFt
6.973,-eFt
3.682,-eFt
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- CH kutakkal kapcsolatos feladatok ellátása
- közbeszerzési feladatok
- működési költségek fedezetére
- fel nem használt 2007. évre átvihető:

121.149,-eFt
4.411,-eFt
277.496,-eFt
368.761,-eFt

3. A vagyon kimutatása.
Saját tőke alakulása (eFt)
Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény

3.000,-1.764,12.645,-

20.000,10.881,34.595,-

Saját tőke összesen:

13.881,-

65.476,-

A 2006.évi saját tőke változás összetétele:
jegyzett tőke emelés
17.000,-eFt
mérleg szerinti eredmény
34.595,-eFt

Saját tőke

Adózott rész

2005. év záró áll. 2.882,2006. év változás 14.999,2006. év záró áll. 17.881,-

Adómentes rész
10.999,36.596,47.595,-

Összesen
13.881,51.595,65.476,-

A saját tőke 34.595,-eFt mérleg szerinti eredménnyel nőtt 2006. évben,
melynek megosztása:
Köszhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 36.596,-eFt
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye: - 2.001,-eFt
A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2006. évi záró saját tőke
állománya 65.476,-eFt.
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4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások (eFt)

Az ügyvezető juttatásainak összege:
Bérköltség
Természetbeni juttatás
- adóköteles 1.976,- adómentes 381,-

A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja:

7.616,2.357,-

4.980,-

Egyéb juttatásban a felügyelő bizottság tagjai nem részesültek.
Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:
Elnök:
Tagok:

5.

130,-eFt/hó
95,-eFt/hó

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi ismertetése.

A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság célja:
A megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni
károkozás megszüntetésével, valamint a bányászatból kikerült munkavállalókat
megillető juttatásokkal kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban
történő közreműködés.
Az átvállalt, teljesített kötelezettségek részletezése:
Mecseki bányabezárás, bányakár, tájrendezés, humán kötelezettség;
Borsodi bányabezárás, bányakár, tájrendezés, humán kötelezettség;
Veszprémi humán kötelezettség, egyéb kötelezettség feladatainak
végrehajtása.
Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével, értékesítésével és
felszámolásával kapcsolatos teendők ellátása. Ennek keretében
a) az átvett szénhidrogén kutak állapotának, jellemzőinek, az egyes
kutakkal kapcsolatos teendőknek felmérése;
b) a kutakkal összefüggő, meglévő előírások, műszaki szabályozások,
követendő eljárások rendszerbe foglalása,
c) a kezeléssel, értékesítéssel, felszámolással kapcsolatos tevékenységek
megszervezése és végzése, valamint e tevékenységek szabályozott
módszereinek kialakítása,
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d) a pályázati források kiegészítési lehetőségének folyamatos vizsgálata
és kihasználása;
e) a hasonló tevékenységek nemzetközi gyakorlatának figyelembevétele
és javaslat készítése az átveendő és alkalmazandó technológiákra.
A bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert, de
tartalmát tekintve az átvétel részét képező állami feladatok teljesítésében való
közreműködés.
A bányászattal kapcsolatos egyedi kormányzati döntések alapján ráháruló
feladatok ellátása.
5.1. A Bányavagyon-hasznosító KHT 2006.évi CH kutakkal kapcsolatos
tevékenységeinek részletezése.
Megnevezés

Összege

Forráskút-6.sz. költségei
Kiha-D-1 kútból szennyezett föld kitermelés
CH iratok tárolása, szállítása
Kitörésvédelem
Budafa 465 CH kúttal kapcsolatos munkák
Semjénháza-3 CH kúttal kapcsolatos munkák
Meddő CH kutakkal kapcsolatos módszertan kidolgozása
Furta-4 meddő CH kút munkái
Mezőpetend-9 meddő CH kút költségei
Szeghalom-24 kútaknával kapcsolatos munkák
Dévaványa-2 kútaknával kapcsolatos munkák
Tompa-É-5 meddő CH kút munkálatai
Izsák-2 meddő CH kút munkái
Csávoly-1 meddő CH kút költségei
Komádi-3 meddő CH kút költségei
Demjén-37 CH kúttal kapcsolatos munkák
Bakonyszűcs-I.kút műszaki felszámolása
Szilvágy-11 kútakna szippantás, tisztítás
Szilvágy-39 kútakna szippantás, tisztítás
Szilvágy-38 meddő CH kút költségei
Szilvágy-40 meddő CH kút munkálatai
Pacsa-1 meddő CH kút költségei
Ortaháza-Ny-1 meddő CH kút költségei
Kurd-3 meddő CH kút költségei
Összesen:

5.218.000,353.657,590.547,1.800.000,866.455,197.000,1.990.000,517.990,556.093,624.100,921.920,489.096,419.783,489.500,366.840,293.000,980.412,587.660,707.700,205.770,205.770,540.700,134.139,517.100,19.573.232,-
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Tárgyi eszközök és immateriális javak értéke 2006.év:
2350 db állami tulajdonú CH kút információs rendszerének
létrehozása
128.121.492,20 db meddő CH kút kútaknájának körbekerítése
6.900.000,Összesen:

135.021.492,-

Mindösszesen:

154.594.724,-

5.2. A 2006. évben teljesített, átvállalt kötelezettségek részletezése (eFt)
Mecsek bányabezárás
Mecsek bányakár
Mecsek tájrendezés
Mecsek humán kötelezettség
Borsod bányabezárás
Borsod bányakár
Borsod tájrendezés
Borsod vagyonhoz kötött kötelezettség
Borsod humán kötelezettség
Borsod egyéb kötelezettség
Nógrád bányabezárás
Nógrád bányakár
Nógrád tájrendezés
Mátra bányabezárás
Mátra bányakár
Eddig fel nem merült bányakár
Veszprém bányabezárás
Veszprém bányakár
Veszprém tájrendezés
Veszprém humán kötelezettség
Egyéb kötelezettség(Tatabánya)
Összes teljesített kötelezettség:

17.316 ,23.237,5.036,112.393,4.960,23.761,21.891,861,3.070,260,17.788,15.185,384,18.158,5.100,3.600,109,55.359,563,53.882,3.400,386.313,-

Mecsek bányabezárás
István I-II.akna óvóhely tömedékelés
Ingatlanforgalmi értékbecslés
Rétegvíz megfigyelő kutak szint és minőségellenőrzése
Vízmintavétel felszíni vizekből

552,55,2.128,113,-
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Aknák utántömedékelése, lezárása
Talajszennyezettség felszámolása Harkány
Környezetvédelmi jelentés
István akna 44542. hrsz szolgalmi jog
Vasas külfejtés szellőztető bontás
6 db vízmegfigyelő kút
6. sz.vízmegfigyelő kút kivitelezése
Összes teljesített kötelezettség

577,7.021,350,25,595,900,5.000,17.316,-

Mecsek bányakár
Pécs-Mecsekszabolcs szakértői költség
Pécs-Mecsekszabolcs kártalanítás
Mozgásmegfigyelés
Vízszint megfigyelés áramdíja
Vízszint megfigyelés

129,20.620,1.830,169,489,-

Összes teljesített kötelezettség

23.237,-

Mecsek tájrendezés
Vasas 2-6 területrendezés IV. ütem
Komló-Budafa-III. meddőhányó

5.000,36,-

Összes teljesített kötelezettség

5.036,-

Mecsek humánpolitikai kötelezettség
Kártérítési, vállalati járadékosok
Egyösszegű megváltás vállalati járadékosok
Egyösszegű megváltás Nyufig. járadékosok
Összes teljesített kötelezettség

39.047,68.590,4.756,112.393,-

Borsod bányabezárás
Feketevölgy függőleges akna utántömedékelése
Bardin akna betonbontás
Monitoringrendszer működtetése
Farkaslyuk nyitott táró lezárása
Harica II. légakna utántömedékelése

413,1.030,1.517,1.000,1.000,-

Összes teljesített kötelezettség:

4.960,-
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Borsod bányakár
Borsodi régió káresemények miatti ráfordítások
Farkaslyuk bányakár
Felsőnyárád bányakár
Dövény bányakár
Sajómercse bányakár
Kurityán bányakár
Putnok bányakár
Edelény bányakár

14.841,2.695,3.799,78,768,1.380,100,100,-

Összes teljesített kötelezettség

23.761,-

Borsod tájrendezés
Ádámvölgyi meddőhányó
Feketevölgy, táróból kifolyó vízkivezetés
Királd Donyecki tip. meddőhányó vízelvezetés
Jelenleg nem ismert kötelezettség

19.850,1,40,2.000,-

Összes teljesített kötelezettség

21.891,-

Borsod vagyonhoz kötött kötelezettség
Szuhakálló vállalkozó park őrzése
Putnok régi akna őrzése
Telekhatár ingatlan adás-vétel

330,234,297,-

Összes teljesített kötelezettség

861,-

Borsod humán kötelezettség

3.070,-

Borsod egyéb kötelezettség

260,-

Nógrád bányabezárás
Zagyvapálfalvi szénpince tömedékelés
Etes, régi Kányás akna vízrendezése és kivetetés
Nemti, Szurdok lejtősakna betontömb bontása
Salgótarján Kun utcai légópince kiveteés
Nagybátonyi olajos föld kármentesítés
Jelenleg nem ismert kötelezettség
Összes teljesített kötelezettség

956,2.800,2.500,5.000,2.878,3.654,17.788,-
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Nógrád bányakár
Nógrádi régió bejelentett káresemények szakértői
vélemény
Salgótarján bányakár
Kazár bányakár
Mátranovák bányakár
Bátonyterenye bányakár
Mátraterenye bányakár
Összes teljesített kötelezettség
Nógrád tájrendezés
Mátranovák I-IV.meddőhányó rekultiváció

4.861,1.737,6.158,22,1.265,1.142,15.185,-

384,-

Mátra bányabezárás
Petőfibánya vízelvezetés
Petőfibánya önkormányzatnak vízelvezetés átadása

120,18.038,-

Összes teljesített kötelezettség

18.158,-

Mátra bányakár
Rózsaszentmárton alábányászottsági térkép másolat
Mérési ponthálózat telepítés
Topográfiai térkép másolat
Adatszolgáltatási díj
Rózsaszentmárton IV.akna tömedékelése
Rózsaszentmárton bányakár
Bányakárral kapcsolatos ügyvédi ktg.

70,
1.645,15,7,480,2.883,3.600,-

Összes teljesített kötelezettség

8,700,-

Veszprém bányabezárás
Dudari bányaüzem utántömedékelése

109,-

Összes teljesített kötelezettség

109,-

Veszprém bányakár
Dudar község süllyedésellenőrző hálózat létesítés
Oroszlány XXII. aknai vízelvezetés

2.823,6,-
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Sárisáp, Móricz Zs.u.7. bányakár
Dudar község önkmányzat. vonalas létesítm. miatti kártérítés
Herend 079/5 hrsz. bányakár

2.000,50.000,530,-

Összes teljesített kötelezettség

55.359,-

Veszprém tájrendezés
Balinkai meddőhányó tájrendezés

563,-

Összes teljesített kötelezettség

563,-

Veszprém humán kötelezettség
Kártérítési, vállalati járadékosok
Egyösszegű megváltás vállalati járadékosok
Egyösszegű Nyufig. járadékosok
Összes teljesített kötelezettség

4.324,41.563,7.995,53.882,-

Egyéb kötelezettség Tatabánya
Tatabánya felszámolási eljárásával kapcs. kötelezettségek

3.400,-

Összes teljesített kötelezettség

3.400,-

Budapest, 2007. április 24.

Illés Miklós
ügyvezető igazgató

