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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

csomaqolásiés Anyagm

Kitöltó verzió:2,70.0 Nyomtetvány verrlói5.3

AzegyszerűsítettéVesbeszámolómérlege (Allalókezelfujntban)
Előző év Előző év

helyesbítése
Tálgyév

EsZKöZöK (AKTíVÁK)

A Belektetett eszközök 9 73€ 11951

ll. Tárqyieszközök 4 73a 6 951

lll. Befekletett pénzüqyi eszközök 5 00c 5 000

29 7L1 32 46a

ll. követelések 594 4 aa3

lll, Értékpapííok 14o0l
15 11! 27 585

c, AktíV id6beli elhatárolások 2

ESZKÓZÖK ÖSSZESEN 39 45l u 42L

FoRRÁsoK (PAsszíVÁK)
D sa]át ióke 35 81! 37 692

l , hduló tóke/ieqyzeit tőke z 70í 2 7oo

l l, Tókeváltozas/eredmény 30 25t 33 119

lll, Lekötött tartalék

lv Énékelé§i tartalék

V- TárgyéVi eredmóny alaptevékenyséqből 2 a6: L a73

Vl, TárqyéVa erdemény Vállalkozási tevékenységból

E, céliaítalékok

F, Kötelezettségek 3 63: 6 729

l. Hátíasorolt l(otelezefi segek

ll, Hosszú lejálalú kötelezettségek 4 960

lll, ROvid lejáratú kötelezetiségek 3 63! 1769

G, PasszíV id6beli elhatalolások

FORRÁSOK ÓSSZESEN 39,15! AÁ 01

w1

Nyomtátvá: 20í 5.05.04 05,56.28
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A kettős köny},vitelt vezelő egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámotója és közhá3znúsági melléklete I PK-l42

aqolási és Anyagmozgatási orszáqos szövetség

Kitöltő vePiói2,70.0 Nyomtatvány veEió:5,3

Az egyszerűsített éves beszámoló eíedmény-kimutatása éda.ok ézér iónntban,
Vállal

1, Értékesítés nettó álbevéiele 1115€ 1115{ 14 44|

2. Aktlvá|t saját teLjesítmények

la 91,, 20 32c 1a 917 20 32c

_ tagdí], alapitótól lapotl
1a 91' 20 a7í 1a 917

150 15a

4. Pénzogyi műVeletek bevéielei 2a2 261 2a2 267

5 RendkíVüli bevételek

ebból:

, alapltótól kapott befizetés

bevétel (1+2+3+4+5) 30 35a 35 02( 30 35! 35 02í

ebből: kózhEznú tevékenyséq

6. Anyagjellegű íáfordítások 1() 69, 14 00! 1() 69i 14 00a

7, személyi jelle9ű ráíordítások L2 74 13 33! 72,?4z t3 33:

ebból: vezetó tisztséqviselók

8, Éítékcsökkenési ]eírlís 119( 1 00l 119( 100í

9, Egyéb ráfordítlísok 2 a6( 2 a6(

10, Penzúov müvele€k
30€ 309

Uú\

Nyomtatvá| 20'l6,05,04 05.56,28
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egyszerűsít€tt beszámolója és közháiznúsági melléklete I PK-l42
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w

Az egy szerúsitett éves beszámoló eredmény-kimutatás, a 2' 
Adatok eer íarinrbah.)

Vállalkozási tevékenyséq

11 RéndkíVüli ráíordítlísok

B. Összes ráfoldítás
(6+7+8+9+10+t1) 27 492 33 15: 27 492 3315i

ébból: közhasznú tevékenyséq

c, Adózás elótti eledmény (A-B) L a71 2 a6a ," ali

12. Adóf izetési kótelezettség

D, Adózott eíedmény (c,12)
2 a6a a a7a 2 E63 1a7a

13, Jóváhaqyon osztalék

E. TárcyéVi eredrnény (D 13)
2 a6a a a71 2 a6! 1a73

Tájékoztató adatok

A, Kózpont] kóltséqvetési

B Hely dnlormányzati
kollségvetési Ém09atás

c 47 Euröóal UnLó stlukurális
alapiaiböl, illetve a kohézlós
Alár;bol nyuitotí támoqatás

D, NormatíV támogatás

E A személvl ldvedelamadó
meohalérozóll íészen-.k adozd
íén.lélkézése szeíinLi
félh*znáásáról szóló 1996, éVi
cxxVl.töNény alapján kiUiali

F, Közszolgáltatási bevétel

Az adatok kónwvizsgálattal álá Vannak tár.ászlva,
Könywizsgálói záradék l tq"n ! le.

Nyomtatva | 201 6,05.04 05,56.29
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7. Kózhasznú jogállás megálapításához szqkséges mutatók

Alapadatok E|ózó év (1) Táígyév (z')

B, Éves összes bevétel 30 35a 35 02t

ebböl:

c. A személvi ióvedelemadó méohatározott részénekáz
adózó rend€-lkézése szerinti íelh-asználásáról szdló
1996, évicxxvl. törvényalapián áiuta|t összeg

D. Közszolgiáltatási bevétel

E, Noímatív támogatás

F. Az EuróDai Unió strukturális alaDiaiból. illetve
a Kohézióé Alapból nyúitott üámogátás

G. Korrigál! bevétel tB-(c+D+E+F)l 30 35a 35 02t

H, Összes rálordítás (kiadás) 27 492 3:} 15!

l. Ebból személyi iellegű ráfordítás L2 74! fil33!
J. Közhasznú tevékenység ráford ításai

K. Adózotl eredmény 2 a63 187!

L. A szervezet munkájában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenységet véqző személyek száma
ía közérdekű önkéntes tevékénvsédről szóló
2005, évi Lxxxvlll. törvénynek í,leg'lelelően)

E rőf o ff á s e l l átolí s ág m ukló i
lgen

Ectv, 32. § (4) a) KBL+B2)/2 > 1.ooo.ooo, - Ft] x !
Ecfu.32. § (4) b) IKL+K2>=o] B !
EcN- 32- § (4) c) I01+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,251 x tr

T áB ad al m i t ám og atot§ ág m u t ató i Mutató teliesl|lese

Ectv- 32- § (5) a) kCl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! tr
Ecr,/- 32- § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=o,51 ! a
Eclv_ 32. § (5) c) IGl+L2y2>= 10 f6] ! B

csomagolási és Anyagmozgaüísi országos szövetség

Kitöltó verzió:2,70.0 Nyomtatvány v€rzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.04 05.56.29
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csomagolási és Anyagmozgatási országos szöVetség

1113 Budapest, Bartók Béla út 152.

Adószá m : 79023865-2-43
KsH szám; 19023865-9412-599-01
Bejegyzési szá m: 2.182.

KlEGÉszÍTÓ MELLÉKIET
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Egyszerúsített éves beszámoló egyéb szervezet

Budapest, 2016.március 10.
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Kiegészítő melléklet csAosZ

,{ltalátro§ ré§z

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (továbbiakban:

sZöVetség) 1991-ben kezdte tevékenységét.

A szöVetsé8 önálló jogi 5zemély, amelynek Vezetóségét a testületbe tömörülő
tagok maguk Választják, a maguk által meghatározott feladatkör szerint
múködik és működése tárgyi feltételeit elsősorban a tagdíjak biztosítják.
A szövetség összhangban az alapszabály intézkedéseivel más társadalmi
sZerVezetekben tagságot létesíthet.
Fő tevékenysége; 94]"2 szakmai érdekképviselet.
lnduló tőke: 2.700eFt

A szöVetsóget harmadik személy előtt a szöVetség elnöksé8e nevében a

Szövetség elnöke, az általa kijelölt tag, Vagy az ügyvezető főtitkár képviseli.
A Választott tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában végzik

A sZámviteli információs endszer kialakítása és működtetése megbízott külső
szolgáltató feladata. A külsó szolgáltató neve: Könyv-Lap Bt. A számviteli munka

irányításáért felelős regjsztrált mérlegképes könyveló: Farkasné Takács

ZsUzsanna.

A mérlegkészítés pénzneme: Ft

A mérlegkészítés időpontja: 2016.03. 10.

Jelen kiegészítő melléklet a Számviteli törvény szerint azokat az információkat
tartalmazza, amelyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak,



Kiegészító melléklet csAosZ

Számviteli politika

A beszámoló elkészítésénél alkalmazott szabályrendszer a szá mviteli törVény és

az egyéb szervezetek könywezetését szabályozó kormányrendelet határozza

meg.
A szöVetség számviteli politikájának kialakításakor figyelembe Vette a

számviteli törVény alapelveit. Ez biZtosítja, hogy a szöVetsé8 reálisan mutassa

be jelenlegi Vagyoni helyzetét, és a mai helyzet alapján a jöVőbeli tervek is

kirajzolódnak.

A könweket a kettős könyvvitel rendszerében Vezeti, A könyvelésre kiadott

számlacsoportokat, al - és ré5Zletező 5zámlákat, azok számjeleit és

megnevezését a számtatükörben foglalja össze. A sZámlatükör és a szöveges

számlarend egyútt teszi lehetőVé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai

szerint vezesse.

A felmerült költséeeit elsődle8e5en az 5, számlaosztályban tarja nyílván. Az 5.

számlaosztály megfelelő tago|ásával biZtosítja, ho8y mind a külső, mind a belső

információk rendelkezésre ál|janak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta me8.

A Szövetség a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat

alkalmazza:
AZ immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációVal

csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mUtatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:
Az éVenként elszámolásra kerülő értékcsökkenést lineáris módon számolja el a

szöVetség.

\



Kiegészítő melléklet csAosZ

kis értékű eszközök értékcsökkenése:
A ]-O0.0O0,- Ft alatti egvedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,

szellemei termékek, tárgyi eszkózók bekerülési értéke a használatbavételkor

egy összegben a használatba vételkor értékcsökkenésként kerül el5zámolásra,

Ebben az esetben értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Terven felüli értékcsökkenési leírást kell az immateriális jószá8nál, a tárgyi

eszkóznél elszámolni akkor kelI, hal
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és

jelentősen magasabb, mint az eszköz piaci értéke,
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi

termék, a tárgyi eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé válik, vagy

megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány köVetkeztében rendelkezésnek

megfelelően nem használható,illetve használhatatlan.

Terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell Végrehajtani, hogy az

immateriáli5 jószág, tárgyi esZkóZ, a beruházás haszná lhatóságának megfelelő,

a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.

Amennylben az immateriáli5 jószág, a tár8yi eszköz, a beruházás rendeltetésnek

megfelelően nem használható, itletve használhatatlan, megsemmisült, vagy

hiányzik, az immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások kózül-terven
felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

A szövetség az immateriális jószágról és a tárgyi eszkózökről folyamatos
mennyiségi analitikát Vezet a íőkönywel való folyamatos egyeztetés melIett, a

mérleg fordulónapján kötelezó jelleggel.

A készletek értékelése FlFo módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző éVh eZ ké pest n e m Vá ltozta k

A szöVetség analitikus nyilvántartást Vezet a vevői kóVetelésekről, illetve a

szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyijellegű kifizetések

analitikus nyilvántartási kötelezettsé8ének a bérszámfejtés keretében tesz

eleget.

t ít1



Kiegészító melléklet csAosz

Lényeges hibák értelmezése:
A megbízható és valós képet lényegesen befo|yásoló hibáknak minősülnek a
feltárt hibák, ha összevont és göngyölített határukra a feltárás évét megelőző
üzleti éV mérlegében kimutatott saját tóke legalább 20%-kal Változik.

Jelentös összegű hibák értelmezése:
Jelentős összegűnek minósül az üzleti évben feltért, egy üzleti éVre Vonatkozó
hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének e8yüttes összege a
vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegíóösszegének 2-át, vagy
az 500Mft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi
beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek
módosításaként kerül bemutatásra.

Beszámolási kötelezettség és könywezetés

A szöVetség a 2015-ös éVi gazdá|kodásáról egyszerűsített beszámo|ót állított
össze a 5zámviteli törVényben rögzített elVeknek me8felelően.
Az egyszerűsített éVes beszámoló mérlegből, eredmény_kimutatásból é5
kiegészítő mellékletből áll.

A szóVetség kettős könwvitelt Vezet, az eredmény-kimutatást összköltség
eljárással á|lítja össze, készleteiről folyamatos mennyiségi és értékbeIi
nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el,

A beszámoló készítés időpontja

a) az egyszerűsített éves beszámoló készítésének fordulónapja tárgyév
december 31.

b) az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja tár8yéVet követő
év március ]_o.



Kiegészítő melléklet csAosZ

c) Az e8yszerűsített éves beszámoló az Alapító okiratban foglaltak szerint a

tárgyóVet köVető év naptári időpontjához igazított ütemterv alapján kerül

előterje5ztésre.

A beszámolóhoz kapcsolódó kietészítések

A beszámolóban léVő pénzeszközók a bankszámla év utolsó banki kivonatán

szerepló összeggel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyezó értékkel került

a szöVetség mérlegébe.
Aktív, illetve passzív időbeli elhatárolás elszámolásának lehetóségével a

szöVetsé8 élt,

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A pénztárban, Valamint a bankszámlán szerepló összegek a 2ot'.t2.37-i
könyvszerinti értékekkel megegyeznek.

MegneVezés E|őző év Tár8yév Eltérés (+/-)

A,Befektetett
eszközök

9739 11951 2212

ll,Tár8yi e52közök 4739 6951 2212

lIl.Bef.püi eszközök 5000 5000 0

B,For8óeszkdzdk 297II 32468 2757

ll,kóvetelések 594 4883 42a9

lll,tirtékpapirok 74oo4 0 -74004

lv.pénzeszközök 15113 27sas 72472

C,Aktív időbeli elhat. 4 2 -2

E§ZKÖZÖK ÖSSZESEN 39454



Kiegészítő mel|éklet csAosZ

Megnevezés E|őző év TárPvév Eltérés (+/-)

D.saiát tőke 35819 37692 7a13

1,1nduló tőke 27oo 27oo 0

ll.TókeVáltozas 30256 33119 2a63

V,TárgvéVi eredm. 2863 7873 -990

F.Kötelezettsések 3635 6729 3o94

ll.Ho55zúlej, 0 4960 4960

lll.Rövidlei, 3635 1769 _1866

G,Pas§zív elh.
FORRASOKOSSZESEN 39454

U']



Kiegészító mellékIet

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegé5zítések

csAosz

MePnevezés E|őző év TárevéV Eltérés (+/-)

1.Ertrékesírés netto árbevétele 11156 74445 3289

3.Esvéb bevételek 18917 2o320 14o3

tasdíi bevétel 1a9D 2o17o 1253

tamo8atás 0 150 150

4.Pénzügvi rnűveletek bevétele 282 26,]. ,21

A,OSSZES BÉVETEL 30355 35026 4677

6. Anvasiellesú ráfordítások 10692 14005 3313

7. személvi iellesű ráfordítások 12,7 44 13335 591

8, Értékcsökkené5i leírás 1196 1oo8 -188

9. EsVéb ráfordítások 2860 4496 1636

10.pénzüsvi műveletek ráfordítása 0 309 309

B, összes ráiordítás 27492 5661

c. Adózás előtti eredménV 2863 7a73 ,990

D.Adózott eredménv 2853 la13 -990

E. TárgyéV; e.edmény 2a63 1873 -990

f,'rt



Kiegészító melléklet csAosZ

Tájékoztató jellegű adatok

A szöVetség tevékenysége , bevételeinek elérése érdekében 2 aIkalmazottat
foglalkoztat, két fóállású alkalmazottat,
A 2o15-ös éVsorán kifizetett munkabér és megbízási díjak együttes összege:

10206 e Ft. A szóVetség alaptevékenységébe tartozó elóadások és tanfolyamok
megtartásában résztvevők megbízási jogviszony keretében látták el

feladatukat.

Budapest,2016.március 10.

u{,{


