Az Ellenőrző Bizottság jelentése
a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Közgyűlésének,
az Egyesület 2016.évi működéséről és gazdálkodásáról
Az Egyesület, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. előírásaira, az
Alapszabály felülvizsgálatára vonatkozó - 2015.november 20-án megtartott rendkívüli
közgyűlésen elfogadott - módosítást a Fővárosi Törvényszékre benyújtotta, melyet az a
2016.augusztus 3-án kelt, 13.Pk.60.426/0989/36 számú végzésével jóváhagyott.
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 kezeli a Magyar Grafika és
Papíripar szaklapok megjelentetését, melyek a szakmai közösségek 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 Egyesület 2016-ban az Elnökség által elfogadott éves terv szerint dolgozott.
Az évi hat alkalommal megtartott 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.
A Magyar Grafika és a „Papíripar”szaklap 2016-ban ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját.
Ennek keretében az elmúlt hatvan év megjelenéseiből az ország különböző nagyvárosaiban,
összesen nyolc helyszínen kiállításokra, és ehhez kapcsolódó színvonalas szakmai
rendezvényekre került sor.
A Papíripari szakosztály 2016.évi – nagy érdeklődéssel kísért - jelentősebb eseménye volt a
Hamburger Hungária Látogatóközpont és Papírmúzeum megnyitása, valamint a Dunaújvárosi
Finompapírgyártás 50. évfordulója alkalmából szóló megemlékezés.
A Restaurátor Szakosztály szakmai programjaik – múzeumi, levéltári látogatások - nagy
érdeklődés mellett zajlanak, melyre az elmúlt évi nyolc alkalommal 265 fő regisztrált.
A „Papíripar” szaklap 2016.évi első száma – a szakosztály szakmai munkájának
köszönhetően - a papírrestaurálás témakörével foglalkozott, melyet nagy érdeklődés kísért.
Az ügyvezető és gazdasági vezető elkészítette a 2016.évi mérleget, az eredménykimutatást
továbbá a PK-142 számú közhasznúsági melléklet alapját is képező kiegészítő mellékletet,
melyet az elnökség 2017.március 1-i ülésén elfogadott, a közgyűlés elé való terjesztésre és
jóváhagyásra javasolt.

Az egyesület célszerinti bevételeit a nyomdaiparhoz és a papíriparhoz kötődő szakmai
szimpóziumok és kiállítások, szakmai tanulmányutak, továbbképzések, tanfolyamok
szervezése jelentik, mely 2016. évi alap és közhasznú tevékenység bevétele 64.159 eFt volt,
21.786 eFt-al magasabb az előző évi bevételnél. A jelentős növekedésben meghatározó
szerepe volt a 2016.évi „Drupa-n ” való sikeres és eredményes kiállítói részvételünknek, a
nyomdász kollégák (314 fő) utaztatásának, a kedvezményes belépőjegyek biztosításának.
A vállalkozási tevékenység bevétele 8.601 eFt volt, mely – a hirdetési bevételek kedvező
alakulása miatt - 843 eFt-al haladta meg az előző évit.
A mérleg és eredmény kimutatás alapján az Egyesület 2016.évi gazdálkodásáról
megállapítható:
A 2016.évi összes árbevétel 72.760 eFt mely 45,1%-al magasabb 2015.évi árbevételnél.
A 2016,évi költségráfordítás 71.755 eFt, mely 46,4 %-al magasabb a 2015.évi ráfordításnál.
A 2016.évi eredmény: 1.005 eFt, ebből – a működési költségek felosztására vonatkozó
szabályok figyelembe vételével- az alaptevékenység eredménye 1.153 eFt, a vállalkozási
tevékenység eredménye/vesztesége – 148 eFt
Az eredmény 117 eFt-al elmarad az előző évitől, de a tervezetnél 54,4 %-al magasabb.
Az egyesület 2016.évi eredményességéhez nagy mértékben hozzájárult a működési
költségekkel történő takarékos gazdálkodás is, mely a tervezettnél 5 %-al volt kevesebb.
Az Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy az Elnökség által végzett munka, a meghozott
döntések az egyesület céljait szolgálták, azok végrehajtása eredményes volt, melyért
köszönet illeti az egyesület Elnökét, Elnökségét, Ügyvezetőjét, a Gazdasági vezetőt, az
MG Főszerkesztőjét, a Szakosztályok vezetőségeit.
Az egyesület gazdálkodása az év során kiegyensúlyozott volt, nem volt likviditási
probléma.
Az egyesület a szállítói és adófizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette, a bevételek
fedezetet nyújtottak a költségek finanszírozására.
Az egyesületi vagyonelem 2016.évi értéke - a vagyonértékelésnél meghatározó tételként
szereplő hirdetési bevételek, terjesztési példányszám, egyéni tagok tagdíj arányosított
része(40%) - 6 558 eFt.- Mivel az előző évi összegtől való eltérés 134 eFt (2%), így a
vonatkozó jogszabályok szerint az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A saját tőke értéke: 10.248 eFt
A fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
2016.évi „Az egyszerűsítet éves beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása”-t valamint
a közhasznúsági melléklet (PK-142) elkészítéséhez szükséges kiegészítő jelentést
Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Az Ellenőrző Bizottság ezúton megköszöni - az Elnökséggel, Ügyvezetővel, Gazdasági
vezetővel, Főszerkesztőkkel - az elmúlt évek során, az egyesület eredményes működése
érdekében végzett közös munkát, és megköszönve az eddigi bizalmat, ezennel leköszön.
A jelenlegi tisztújító közgyűlésen megválasztott Elnökségnek és Ellenőrző Bizottságnak sok
sikert, eredményes munkát kíván.
Budapest, 2017.április 27.
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