Az Ellenőrző Bizottság jelentése
a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Közgyűlésének,
az Egyesület 2013.évi működéséről és gazdálkodásáról

Az Egyesület - figyelemmel a 2011.évi CLXXV. törvény előírásaira - a 2013.évi
tevékenységét a törvény előírásai szerint, valamint a 2012-ben módosított az Alapszabály
szerint végezte.
A civil szervezetekre vonatkozó szabályok szerint az Egyesület alapcél szerinti és vállalkozási
tevékenységet folytat. Bevételeit és ráfordításait alaptevékenység és vállalkozási tevékenység
szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyílván.
A hivatkozott „civil” törvény 29.§ értelmében az ügyvezető és gazdasági vezető elkészítette a
mérleget, az eredmény kimutatást, a kiegészítő mellékletet – bemutatva a szervezet által az
üzleti évben végzett főbb tevékenységeket - továbbá a civil szervezetek által végzett
alaptevékenység (közhasznú) miatt előírt közhasznúsági mellékletet is, melyeket jelen
közgyűlés elé jóváhagyásra előterjesztett.
A közgyűlés által jóváhagyott beszámolót a vonatkozó szabályok szerint május 31-ig kell
letétbe helyezni és közzétenni, mely közzétételi kötelezettség a tv. 30.§ (4) bekezdése szerint
ki kell hogy terjedjen a saját honlapon történő elhelyezésre is.
Az Egyesület 2013-ban is az Elnökség által elfogadott éves terv szerint dolgozott. Az elmúlt
évben hét alkalommal megtartott elnökségi üléseken állandó napirendként szerepelt a már
megvalósult programok értékelése, a tervezett szakmai konferenciák előkészítése. Az
ügyvezető és gazdasági vezető által összeállítva, az elnökség minden alkalommal tájékoztatást
kapott a költségeknek az éves tervhez viszonyított alakulásáról, továbbá az elnökségi üléseket
követő három hónap likviditásának várható alakulásáról
Az elnökségi üléseken az EB elnöke rendszeresen jelen volt.
Az elmúlt év során hét szakmai szimpózium megrendezésére került sor. A rendezvények
látogatottsága igen változó. A szakmai előadások minden alaklommal színvonalasak. A
korábbi évek gyakorlata alapján továbbra is igény van a nyomdai üzemlátogatásokra, melyek
megszervezése azonban egyre nehezebb. Más utat keresve, az elmúlt évben sikerült olyan
üzemekbe eljutni, melyek a hagyományos nyomda látogatások helyett termelésszervezési,
környezetvédelmi, karbantartási
szempontból hasznosítható információkat adhattak a
résztvevőknek, és ezeknek kedvező fogadtatásuk volt.
Az Egyesület életében 2013-ban kiemelkedő esemény volt a PPDExpo/PPDFest rendezvény
a SYMA csarnokban. A kiállítás és konferencia megrendezésére több szervezet köztük a
Nyomda és Papíripari Szövetség, CSAOSZ, Papír Nagykereskedők Egyesülete - elhatározása
alapján került sor az egyre kevesebb kiállítót és látogatót vonzó Printexpo kiváltásaként.
Elsőként megrendezett szakmai kiállítás felkeltette az érdeklődést, 74 kiállító vett részt és
1.220 fő regisztrált látogatóként. A társszervek támogatásának hiányában végül a munka
jelentős részét az Ügyvezető, és a Titkárság munkatársai végezték, akik mindent megtettek
annak érdekében, hogy a rendezvény gazdaságilag is eredményes legyen. Bár a rendezvény
nem hozta a tervezett kiállítói és látogatói létszámot, valamint a tervezett nyereséget minimális veszteséggel zárult - , megállapítható, hogy a PPDExpo/PPDFest koncepciója jó,
igen sok pozitív visszajelzés érkezett, és külön kiemelendő, hogy a cégek döntéshozói is nagy
számban voltak jelen. A tapasztalatok értékelése megtörtént, a következő PPDExpo
rendezvény lebonyolítása a 2015.évi terv része lesz.

Az Egyesület éves összes árbevétele 51.306 eFt mely 66 %-a a 2012.évi árbevételnek. A
csökkenés az alaptevékenység területén történt, melyet részben a rendezvények számának és
látogatottságának mérséklődése okozott, valamint az előző év árbevételénél jelentős tényező
volt a drupa-n való részvétel árbevétele.
A 2010. óta gazdaságilag önálló elszámolási egységként kezelt Magyar Grafika szaklap
kiadása továbbra is rendszeres és szakmailag magas színvonalú, de a bevételeit jelentő
hirdetések száma és összege – a cégek gazdasági helyzetével összefüggően - sajnos évről évre
csökken.
A „Papíripar” szaklap kiadásának feltételei az Óbudai Egyetem és az Egyesület szakmai
összefogásának eredményeként szakmailag és gazdasági szempontból továbbra is biztosított.
A Mérleg és Eredmény kimutatás alapján az Egyesület 2013.évi gazdálkodásáról
megállapítható:
Összes árbevétel:
51 306 eFt
Összes ráfordítás:
52 841 eFt
Tárgyévi eredmény:
- 1 535 eFt,
melyből – a működési költségek felosztására vonatkozó szabályok figyelembe vételével- az
alaptevékenység vesztesége 236 eFt, a vállalkozási tevékenység vesztesége 1 299 eFt
A 2013-évi gazdálkodási veszteség mérsékléséhez hozzájárult, hogy a felszámolás alatt álló
MTESZ felszámoló biztosa által kiadott 2013.évi záró mérlegben már nem szerepel a
2010.06.22-i kétoldalú megállapodás alapján a PNYME által korábban ki nem egyenlített, a
MTESZ-nek a PNYME felé fennálló tartozásával kompenzált 4.279 eFt összeg. Ez az összeg
az eredmény kimutatásban a rendkívüli bevételek között szerepel.
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az Egyesület Elnökének, Elnökségének,
Ügyvezetőjének, Főszerkesztőinek és a Titkárságnak év közben végzett munkája, a
helyes döntések meghozatala és végrehajtása eredményeként a működése során- a
korábbi évben felhalmozott tartalékainak felhasználási lehetősége miatt - nem volt
jelentősebb likviditási probléma. Az Egyesület a szállítói és adófizetési kötelezettségeit
határidőre teljesítette, a bevételek fedezetet nyújtottak a költségek finanszírozására, mi
közben a pénzeszközei a 2012-évinek a tizedére (723 eFt) csökkentek.
Az Elnökség rendszeresen megtárgyalja az egyéni és a pártoló jogi tagok számának növelési
lehetőségeit, de az utóbbi hónapok gazdasági változásai(csőd eljárások) a pártoló jogi tagok
számának további csökkenését vetítik előre, és folyamatosan csökken a tagdíjat fizető, egyéni
tagok száma is. Ennek ellenére keresni kell újabb tagok és/vagy szponzorok bevonását.
Az Ellenőrző Bizottság elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.
Az egyesületi vagyonelem 2013.évi értéke - a vagyonértékelésnél meghatározó tételként
szereplő hirdetési bevételek, terjesztési példányszám, egyéni tagok tagdíj befizetései
csökkenése miatt 6 852 eFt, a saját tőke értéke 9 333 eFt
A 2011.évi CLXXV.törvényben megfogalmazottak szerint a - 2013.évi adatok alapján – az
Egyesület továbbra sem felel meg a közhasznúsági feltételeknek, miután az Egyesület részére
felajánlható 1%-ból befolyt összeg nem éri el az árbevétel 2%-át. Az EB javasolja a tagok ez
irányú ösztönzését, a fizetési hajlandóság fokozását.

A fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
2013.évi Mérleg és Eredmény kimutatását a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Egyesület további eredményes működtetése érdekében egyben kéri az Elnökséget,
hogy 2014-ben is fokozott figyelmet fordítson a likviditás alakulására, és a
lehetőségekhez mérten tegyen meg mindent az árbevétel növelése érdekében
Az Ellenőrző Bizottság minden információt, tájékoztatást megkapott, hogy munkáját
zavartalanul végezhesse, és ezúton megköszöni az Elnökség, Ügyvezető és a Titkárság
munkatársainak a segítséget.
Budapest, 2014.április 24.
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