Az Ellenőrző Bizottság jelentése
a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Közgyűlésének,
az Egyesület 2015.évi működéséről és gazdálkodásáról
Az Egyesület - figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. előírásaira –
2015-ben felülvizsgálta az egyesület működéséről szóló Alapszabályt. A 2015.november 20án megtartott rendkívüli közgyűlés a módosítást elfogadta, mely benyújtásra került a Fővárosi
Törvényszékre. Ez alapján az egyesület a tevékenységét a Ptk. 2013.évi.V. törvény, a civil
szervezetekről szóló 2011.évi CLXXV. törvény előírásai, valamint az egyéb szervezetek
beszámoló készítéséről szóló 224/2000.(XII.19.) kormányrendelet előírásai szerint végezte és
végzi.
Az Egyesület az alaptevékenysége mellett - közhasznú tevékenységnek számító, de a saját
szaklapok kiadásában megjelenő hirdetések miatt - vállalkozási tevékenységet is folytat.
Célszerinti tevékenysége során figyelemmel van a 2014.évi LXXVI. innovációs törvényben
megfogalmazottakra. Feladatának tekinti a szakmai közösség számára a szakmai ismeretek
megszerzésének segítését, az innovációs eredmények megismertetését.
A számviteli törvény előírásai miatt vállalkozási tevékenységként kezelt Magyar Grafika és
Papíripar szaklapok a szakmai közösség munkáját, a technikai újdonságok és tudományos
ismeretek átadását segítik.
Az Egyesület a bevételeit és ráfordításait célszerinti(alap) tevékenység és vállalkozási
tevékenység szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja
nyílván. A költségek költség nemenként és költség helyenként is kimutathatóak, az
alkalmazott munkaszámos megoldás alapján minden szakmai tevékenység külön-külön
értékelhető, az eredményesség megállapítható.
Az ügyvezető és gazdasági vezető elkészítette a 2015.évi mérleget, az eredmény kimutatást
továbbá a PK-142 számú közhasznúsági melléklet alapját is képező kiegészítő mellékletet,
melyet az elnökség 2016.március 23-i ülésén elfogadott, a közgyűlés elé terjesztésre és
jóváhagyásra javasolt.
Az Egyesület 2015-ben az Elnökség által elfogadott éves terv szerint dolgozott. Az elnökségi
üléseken állandó napirendként szerepelt a már megvalósult programok értékelése, a tervezett
szakmai konferenciák, szakmai utak előkészítése.
Az elnökség minden alkalommal tájékoztatást kapott a költségeknek az éves tervhez
viszonyított alakulásáról, továbbá az elnökségi üléseket követő három hónap likviditásának
várható alakulásáról. Az ülésekről minden alkalommal jegyzőkönyv készült, mely az
Elnökség által hozott határozatokat is tartalmazta.
Az elnökségi üléseken az EB elnöke rendszeresen jelen volt.
Az egyesület célszerinti bevételeit a nyomdaiparhoz és a papíriparhoz kötődő szakmai
szimpóziumok és kiállítások jelentik, mely 2015-ben 15.411 eFt-al magasabb volt az előző
évinél. A növekedésben meghatározó szerepe volt a PPDExpo/PPFest szakmai kiállításnak,
mely a 88 kiállító és a 2309 regisztrált látogató részvételével igen sikeresnek bizonyult.
A Restaurátor Szakosztály is igen fontos szerepet tölt be az egyesület életében. Szakmai
programjaik nagy érdeklődés mellett zajlanak, melyre az elmúlt évi nyolc alkalommal 265 fő
regisztrált..
Az Egyesület 2015.évi összes árbevétele 50.131 eFt mely 38%-al magasabb 2014.évi
árbevételnél. Ezen belül a tagdíj bevételek közel változatlan szintje mellett a vállalkozási
tevékenység bevételénél jelentkezett 18 %-os csökkenés, mely a hirdetési bevételek
mérséklődéséből adódott.

A Magyar Grafika szaklap – továbbra is magas színvonalú tartalommal – 2015-ben is a
tervezett hat alkalommal jelent meg. A „Papíripar” szaklapnak - a tervezett négy kiadással
szemben - két száma készült el..
Az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai Intézete a Papíripar szaklap szerkesztésében és
megjelentetésében 2016-tól nem kíván közreműködni. Megköszönve az elmúlt években
végzett munkájukat, az egyesület vezetése ezt tudomásul vette. Az egyesületnek, mint
kiadónak és az elnökségnek a feladata dönteni, a szaklap jövőbeni megjelentetésének
feltételeiről.
A Mérleg és Eredmény kimutatás alapján az Egyesület 2015.évi gazdálkodásáról
megállapítható:
Összes árbevétel:
Összes ráfordítás:
Tárgyévi eredmény:

50 131 eFt
49 009 eFt
1 122 eFt,

melyből – a működési költségek felosztására vonatkozó szabályok figyelembe vételével- az
alaptevékenység eredménye 1 435 eFt, a vállalkozási tevékenység vesztesége 313 eFt.
Az egyesület 2015.évi eredményességéhez nagymértékben hozzájárult a működési
költségekkel történő takarékos gazdálkodás is, mely 4.588 eFt-al (21%) volt kevesebb az
előző évinél
Az Ellenőrző Bizottság megköszönve az Egyesület Elnökének, Elnökségének,
Ügyvezetőjének, Főszerkesztőinek, a Szakosztályok vezetőségeinek, és a Titkárságnak év
közben végzett munkáját, megállapítja, hogy a helyes döntések meghozatala és
végrehajtása eredményes volt, az év során nem volt likviditási probléma. Az Egyesület a
szállítói és adófizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette, a bevételek fedezetet
nyújtottak a költségek finanszírozására.
Az Elnökség rendszeresen megtárgyalja az egyéni és a pártoló jogi tagok számának
alakulását. A pártoló jogi tagok száma 100 főre nőtt, a tagdíjat fizető egyéni tagok száma
stagnál.
Az egyesületi vagyonelem 2015.évi értéke - a vagyonértékelésnél meghatározó tételként
szereplő hirdetési bevételek, terjesztési példányszám, egyéni tagok tagdíj befizetései - 6 424
eFt, a saját tőke értéke 9 109 eFt.
A fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
2015.évi Mérleg és Eredmény kimutatását, valamint a közhasznúsági melléklet
elkészítéséhez szükséges kiegészítő jelentést Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Egyesület további eredményes működtetése érdekében egyben kéri az Elnökséget,
hogy 2016-ben is fokozott figyelmet fordítson a likviditás alakulására, különös
tekintettel a drupa –n való részvételre, annak bevételei és költségeinek alakulására.
Az Ellenőrző Bizottság minden információt, tájékoztatást megkapott, hogy munkáját
zavartalanul végezhesse, és ezúton megköszöni az Elnökség, Ügyvezető és a Titkárság
munkatársainak a segítséget.
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