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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 0 6 8 Budapest

Városligeti fasor

10

    

0 1 0 2 0 0 0 3 7 6 9

1 6 P k 6 6 5 1 5  1 9 9 1 2 1

1 9 6 7 2 8 1 6 1 4 2

Földiák András

Budapest 2 0 1 8 0 5 2 3

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 16.56.34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

203 909 195 903

375 1 158

148 534 139 745

55 000 55 000

231 037 239 921

0 0

9 502 7 961

133 390 138 390

88 145 93 570

0

434 946 435 824

312 110 0 303 151

0 0

494 616 312 110

0 0 0

0 0

-182 506 -8 959

0 0 0

0 0

106 741 117 013

0 0

0 0

106 741 117 013

16 095 15 660

434 946 0 435 824

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 16.56.34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

27 954 36 641 27 954 36 641

37 737 109 617 37 737 109 617

9 895 9 083 9 895 9 083

20 571 100 000 20 571 100 000

922 3 626 922 3 626

66 613 149 884 66 613 149 884

0 0 0 0

52 952 41 420 52 952 41 420

94 208 77 026 94 208 77 026

33 810 25 825 33 810 25 825

13 317 13 978 13 317 13 978

87 131 24 916 87 131 24 916

186 85 186 85

247 794 157 425 247 794 157 425

-181 181 -7 541 -181 181 -7 541

1 325 1 418 1 325 1 418

-182 506 -8 959 -182 506 -8 959

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 16.56.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

12 542 12 542

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 16.56.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

33 810 25 825

33 810 25 825
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

66 613 149 884

66 613 149 884

247 794 157 425

94 208 77 026

-182 506 -8 959

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 16.56.35



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása

Miniszterelnökségi fejezet

0

0

0

0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.24 16.56.35
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,,SZÁN,I és I(oNyVVIZSCÁLó CEFI" t<tt.
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Független Könywizs gálói Jelentés

a 2017 . üzleti évről



|, FÜGGETLBN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTlis

Á Sznl,lszervezeleli Egvtittrníiliijdési l"órtttlt;t \/liliisz(rrlilnl linltli,

vélcnléttl,

Eil,égeztiilr a Szalrszervezetcl( Egy,i!ttnlíiliiiclési lrórurrril (..a Szal<szert,ezet") ]()]7. er,i eg) szcI'iisítctt éte,s

beszlinrolójiiIlal< l<ön;,1,yi75(,rilatát. arllel1" eg;,szeriisített úves besziirlloló a 20l'/. cleceitlbet, j l-i torclrrlórllrpra liÓszÍtett

rllérlegből nrely,berr az eszi.özöl< és íbrrirsoI< egl,ező v,égösszege .t35.82,1 b, ?t. ttz, aclózott (tárg) evi) crctlrtiéllr.

a sziirrlvitcli politikir.jclentős elerneirlel< összclbglallislit is talralnlazó l<iegészítő nleliókletból li]l,

\/,-1letrlényilnk szeriIlt a rneliékelt egvszeríisített éves beszánroló rrregbizirat(l és l,alós l<é1l.-t ac1 a Szal<szcl'r'ezet ]0 l7.

clecenlber 31-én í-enriálló r,ag1"oIri és pénztig),,i helvzetéről, valanrint az ezen iclőporlttai l,egz(idő |izleti él,r,e r.,otlatl<ozcl

.jövedelnri lrelyzetéről a Mag),alországon hatiill,cls. a szatllviteiróI szóló 2C)00, ér,i C. törr,énnvc] tls l J79l'2() líl
(XI I.28, ) I(orlrlárry,reridelettel összharigban.

,i, r Últ,ltljrtl lilltl;jit

l{(i n,\,yi-,rgál,,ttiit,t l,uló.felal(i:;sége" sza]<aszli liii,tlllllazz[t.

ltltlLi iiiac]tltt..Körrl,vvizsgáliili lltiliai l(odertl'',beIl (az il]SBA t(ócler-berl) 1'oglaltali szet,int. ús Irlt,giclciLitli< az

ttglallezel) rtortllítl<ban szere1lló további etikai c lőirásol<nai< is.

\,Ic.utl,őziiciósi.irlk, Ilogy az általunl< lnegszerzett könvvvizsgá)ati bizonrítéI< clegenclti és nreg1!1clil alapot n;,ir]t

r,é l e nr é Il _v ir n l<h ö z.

A vezetés |és az irányítással megbízott személyel<| felelőssége az egyszerűsített éves beszárnolóéri

A vezetés í-elelós az egyszer,űsített éves beszánlolórral< a szárllviteli törr,énrl),el és a 419l20l6. (Xl1.28,)

Iiornrányrerldelettel összhangban történő és a valós bemutatás l<övete litlényénelt megfeleló eli<észitéséért,

valanlirrt az olyan belső l<orrtrollér,t, arnelyet a vezetés szül<ségesnel( talt ahhoz, hogy Iehetővé váljon az akár

csalásbó1, al<ár hibából eredő lényeges liibás állítástói lnelltes egyszeliisített éves beszárrloló elkészítése.

Az egyszeríisített éves beszáLnoló elkészítése során a vezetés felelős azé11, hogy f-elrlér,ie a Sza]<szetvezettlek a

tevékenység fblytatására való l<épességét és az adott helyzetne I< me gí-eleiően közzétegye a tevókenység

iolytatásával kapcsolatos infonnációkat, valatnint a vezetés 1elel a tevéI<enység íblytatásának elvén alaprrló

szánvitel egyszeríisített éves beszámolóban való all<almazásáéft, azl az esetet kivéve, ha a vezetésrrek

szándékában álI megszürrtetni a Szakszervezetet vagy beszürrtetni a tevékenységet, vagy arrlil<or ezen kívül nem

á]l előtte nás reáiis lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a szakszervezet pénzügyi beszárr-rolási f,olyamatánal<

felügyeletéért.

A l<önyvvizsgáló egyszeriisített éves beszámoló ltönyvvizsgálatáért való íelelőssége

A körryvvizsgálat sorárr célunk l<eilő bizonyosságot szcrezni at,r ol. hog;,az egysz,elLisített éves beszárrroló egésze

nern tartalnlaz akár csalásból, akár lribából erédő léilyeges hibás állítást. valarrrint az. irogy ennel< aiapján a



I vélernényünket tartalmaző fuggetlen könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság rrragas fol<úi

bizonyosság, de nenr garar-rcia arra, hogy a MagyarNetlzeti l(önyvvizsgálati Standardol<l<al összhangban elvégzett

könyvvizsgálat rnirrdig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást, A hibás állításoI< eredhetnek csalásbóI

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, Ira ésszerű le]ret az a várakozás, hogy ezel< önnlagirkban vagy

eg),iittesell belolyásolhatjáI< a felhasználól< adott egyszerűsített éves beszámoló alapján lneghozott gazdasági

döntéseit.

A Magyar Nemzeti I(önyvvizsgálati Stanclardok szerinti könyvvizsgálat egésze sorátl szal<tnai rnegítélést

a lkaltnazu nl< és szaltrnai szl<eptic izInust tarturrk fenn,

Továbbá:

r Azonosítiuk és í'elrnéIjük az egyszeriisített éves beszárnoló akár csalásbói, al<ár hibából eledő )ényeges

hibás állításainak a kocl<ázatait, kialal<ítjul< és végreha_itjul< az ezen kocl<ázatok keze|ésére alkalmas

könyvvizsgálati eljárásol<at, valamint elegendő és meglelelő könyvvizsgáIati bizonyítékol szerzlink a

vélenrényünk megalapozásához. A csalásból eledő lényeges Iiibás állítás fel nem tárásának a kockázata

nagyobb, rnint a hibából eredőó, rrrivel a csalás rr-ragában foglalhat összejátszást, harnisítást, szándél<os

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll leltilírását.

. Megisrlerjük a könyvvizsgálat szerlpontjából releváns belső l<orrtrollt anrral< érdekében. hogy olyarl

l<önyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, arrrelyek az adott köl,ülmények között rnegfelelőel<, de nenl

azért, hogy a Szakszervezet belső kontroll_iánal< hatékonyságára vonatkozóarr véleményt nyilvánítsunl<.

r Értékeljtik a vezetés által a]kalmazott szárnviteli politil<a megfelelőségét és a vezetés által ](észített

szárnviteli becslések és I<apcsolódó l(özzétételek ésszerűségét.

o l(övetkeztetést vonutrk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részér,ől a tevél<enység folytatásánaI< elvétl

alapuló szánlvitel all<alrnazása, valamirrt a nlegszerzett i<önyvvizsgálati bizonyíték aiap.ján arról, hogy

fennáll-e lényeges bizonytalarrság olyan esenlérryekkel vagy feltéteIei<keI l<apcsolatban, arrrelyel<.ielentős

kétséget vethetnel< fel a Szakszervezet tevékenység folytatására való lrépességét iiletőeir. Arllennyiben azt

a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll lenn, i|iggetlerr l<önyvvizsgálói

jelerrtésür-rkben lel kell hívrrunk a figyelnet az egyszerűsített óves beszárnolóban 1évő kapcsolódó

közzétételekre, vagy ha aközzélételek e tekirrtetben netrr megfelelőek, rninősítenünk kell véieményiinl<et.

I(övetl<eztetéseink a l'iiggetlen könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig lnegszerzett kön;,vvizsgálati

bizonyítékon alapulrrak. Jövőbeli esenlények vagy í'eltételel( azonban okozhaqál< azt, hogy a

Szakszervezet nem tudja a tevél<enységét lolytatni,

n Értékeijtik az egyszerrlisített éves beszárloló átlogó prezentálását. íeIépítését és tartalrlát, beleértve a

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamirrt értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves

beszárrroióban teljesül-e az alapul szolgáló iigyletel< és eserrlények l,alós benlutatása.

Az irányítiissitl rrregbízott sz,er-nélyek tLrdornirsár,a lrozzuk - egyéb ]<érdéselt lllellett - a köny,vviz,sgá]at telvezett

il;rtóliörét és üterrrezésél, a könyvvizsgálat,jelentős rrregállapításait, beleértve a Szaltszervezet által al]ialrtlazott

belső kontrollnak a kötryvvizsgálatunk során általunl< azorrosított.ieIerrtős lriányosságait is, ha volíak ilyenek.

Bu.dapest, 20 ] 8. tnitrcius 2 ]
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Kiegészítő melléklet a  
  

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolójához  
  
Szervezet neve:   Szakszervezetek Együttműködési Fóruma   
Szervezet székhelye:   1068 Budapest, Városligeti fasor 10.  
Fő tevékenységi köre:   9420 szakszervezeti tevékenység   
Statisztikai számjele:  19672816 9420 531 01  
Adószáma:  19672816-1-42  

Megalakulásának időpontja:   1991. szeptember 1.   
Bejegyző határozat száma :    16.PK.66515/1991/09    
Nyilvántartási szám :   
Képviselő(k) :                              

01-02-0003769  
Földiák András  Elnök 

  

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma – a továbbiakban SZEF - tevékenységének 
bemutatása :  
 
Az országos, megyei és munkahelyi szinteken megjelenő munkavállalók érdekeinek feltárása, 
képviselete és védelme. A munka és életkörülményeket befolyásoló országos, ágazati és 
munkahelyi döntésekben való közreműködés. A tagszervezetek tagsága által kifejtett 
tevékenység társadalmi elismertségének, erkölcsi és anyagi megbecsülésének előmozdítása, 
képviselete. Részvétel a jogalkotás előkészítésében, a jogalkalmazás szakmai és személyi 
feltételeinek kialakításában. A közszolgálati etikai normák érvényesülésében való 
közreműködés, valamint nemzetközi kapcsolatok kiépítése, szervezése, felhasználása a hazai 
érdekfeltárás, illetve érdekérvényesítés folyamatában. 
 
Könyvvezetés  
  
A SZEF könyvvezetése kettős könyvviteli rendszerben történik. Teljes egészében igazodik a 
magyar jogszabályokhoz, biztosítva, hogy a szervezetről valós és megbízható képet mutasson 
be minden piaci szereplő számára.  
  
A SZEF a tárgyidőszakban egyszerűsített éves beszámolót készít, melyben az 
eredménykimutatást összköltségeljárással az „A” változatban készíti el. Könyveit forintban 
vezeti.  A mérleg fordulónapja 2017.december 31. 
  
Törvényi háttér  
  
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról (továbbiakban Civil Törvény) 4.§ (1) bekezdés 
szerint a szakszervezet egyesületnek minősül.  
  
A 29. § (1) szerint a civil szervezet könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében 
- az egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.   
(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza:   
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget)  
b) az eredménykimutatást   
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.   
(3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is 
készíteni.   



  
 
 
A 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban SZT) 3.§ (1) 4.c) pont szerint a társadalmi 
szervezet (szakszervezet) egyéb szervezetnek minősül. Az SZT 6.§ (2) bekezdés szerint az 
egyéb szervezet beszámolási kötelezettségét kormányrendelet állapítja meg.  
  
Ez a kormányrendelet a 2017. évtől hatályos 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet. 
A rendelet 9.§ (4) bekezdés szerint az egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít választása 
szerint a kettős könyvvitelt alkalmazva. 
  
A 479/2016. Kormányrendelet 7.§ (6) bekezdés szerint az egyesület a rendelet 3. sz. melléklete 
szerinti mérleget és az 4. sz. melléklete szerinti eredménykimutatást, valamint a Civil tv. szerinti 
kiegészítő mellékletet készíti el.  
  
A számviteli szolgáltatást végző neve:  
  

Barwitz Vilma „kisadózó”   
1173 Budapest, Újlak u. 116-128. G. lh. 1/3  
Adószáma: 62490829-1-42  
Regisztrációs száma:  146054  

Könyvvizsgálat  
  
A beszámolót könyvvizsgáló ellenőrizte.  
A könyvvizsgáló adatai:  
 

„SZÁM ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH” KFT (Cégjegyzékszám: 01-09-169440)   
HU 1095 Budapest, Mester u. 8. II/A. em. 1.  
Könyvvizsgáló: Papp József ügyvezető igazgató bejegyzett könyvvizsgáló  

            MKVK tagsági szám: 001300  
  
Értékelési módok:  
  
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelését az értékcsökkenés elszámolását a SZT 
előírásainak megfelelően végzi. Az eszközök értékcsökkenésének számítása lineáris 
értékcsökkenés elszámolás módszerével negyedévenként, a naptári napokkal arányosan történt. 
A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költsége a 
használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben lett elszámolva.  
  
A SZEF a külföldi devizára szóló kötelezettségeket és követeléseket az OTP – mérleg 
fordulónapján érvényes - hivatalos deviza középárfolyamán értékeli.  
A mérleg fordulónapjára vonatkozó árfolyamkülönbséget a számviteli törvény előírásai szerint 
könyveli.  
  
A SZEF áru készlettel valamint saját termelésű készlettel nem rendelkezik.   
  
A mérlegben meg nem jelenő kötelezettsége nincs a  SZEF-nek.  
  
 
 
 



A Mérleg adatok kiegészítése  
 
  
Eszközök értékelése (adatok ezer forintban)  
  
Befektetett eszközök  
 

                                          Immateriális, tárgyi eszközök állományváltozása    

  

  

Bruttó érték  Értékcsökkenés   

Nettó 
érték  

Nyit
ó 
érté
k  

Növekedés  Csökkenés  Záró 
érték  

Nyitó 
érték  

Növekedés  Csökkenés  Záró 
érték 

Szellemi 
termékek  907 1305 0  2212 532  523     1054 1158 

Immateriális 
javak  907  1305 0  2212 532  523  0  1054 1158 

Épületek  391985 0  0  391985 249344  7840 0 257184  134801 

Ingatlanok és 
kapcs. vagyoni 
értékű jogok  

391985 0  0 391985 249344 7840 0  257184 134801 

Üzemkörön  
kívüli gépek  24848  0  0  24848  22287   2285 0  24572 276 

Üzemi gépek 
berendezések  24848 0  0  24848  22287 2285 0  24572 276 

Irodai, igazgatási 
felszerelések  5834 

 
3535 

 
0  9369 2986 2199 

  
0 

 
5185 4184 

Képzőművészeti 
alkotások  485   0   0 485 0   0   0 0 485 

Egyéb 
berendezések, 
felszerelések, 
járművek  

6319 3535 0  9854 2986 2199 0  5185 
 

4669 
 

Összesen:  424059 4840 0 428899 275149 12847 0  287995 140904 
 

  
  
A befektetett eszközök mérlegértéke a tárgyévben 195.903 e Ft , 2016. évhez képest 
8.006  e Ft csökkenést mutat.  
  

- A tárgyi eszközökön belül 8.789 e Ft csökkenés 
- Immateriális javakon belül 783 e Ft növekedés 
- Befektetett pénzügyi eszközök értéke változatlan maradt. 

  
Forgóeszközök  
  
A forgóeszközök mérlegértéke a tárgyévben 239.921 e Ft, ez a 2016. évhez képest 8.884 e Ft 
növekedést mutat. Ezen belül a mérlegértékek az alábbiak:  
  

- Követelések:        7.961 e Ft   
 

 Összetétele:     Vevő követelés                      0 e Ft  
                                   Egyéb követelés :                                   7.961 e Ft 
     
                            



- Értékpapírok       138.390 e Ft  
 

- Pénzeszközök         93.570 e Ft  
       Készpénz                   381 e Ft  

Bank                         93.189 e Ft  
  
 
Aktív időbeli elhatárolások  
  
Az aktív időbeli elhatárolások mérlegértéke 0 Ft. 
  
Források értékelése (adatok ezer forintban)  
  
Saját tőke  
  
A saját tőke mérlegértéke 303.151 e Ft, mely 8.959 e Ft csökkenést mutat az előző évhez képest. 
A csökkenést a 2017. évi alaptevékenységből származó eredmény adja.  

- Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -8.959 e Ft veszteség  
 
Céltartalékok  
  
Céltartalék képzésre 2017 év végén nem volt ok. 
  
Kötelezettségek  
  
A hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 0 e Ft.  
A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegértéke a tárgyévben 117.013 e Ft, mely összetétele:   
  

Szállítók                                         934 e Ft        
Adók és járulékok                  6.205 e Ft 
Kapott előleg ( OKÉT, GINOP )      109.874 e Ft 

      
Passzív időbeli elhatárolások  
  
Passzív időbeli elhatárolás mérlegértéke 15.660 e Ft, mely megoszlása : 
  Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása 15.660 e Ft 
 
Eredménykimutatás értékelése (adatok ezer forintban)  
  
Értékesítés nettó árbevétele  
 
Értékesítés nettó árbevétele az alaptevékenységből 36.641 e Ft 
                                alaptevékenységen belül az ingatlanhasznosításból 29.000 e Ft 
  
Egyéb bevételek, tagdíjak  
  
Az egyéb bevételek összege 109.617 e Ft 
  
Az alaptevékenység egyéb bevételein belül 9.083 e Ft a tagdíjbevétel, ez 812 e Ft csökkenés a 
2016 évhez képest.  



Pénzügyi műveletek bevételei  
  
A pénzügyi műveletek bevételeinek összege 3.626 e Ft, melyből az ÁÉSZ Kft-től kapott 3.500 
e Ft osztalék volt meghatározó. 
  
Személyi jellegű ráfordítások  
  
Éves átlagos állományi statisztikai létszám  5 fő  
Bérköltség  55.791 e Ft   
Bérjárulékok  12.940 e Ft  
Személyi jellegű egyéb kifizetések  8.295 e Ft   
  
 
Egyéb ráfordítások  
  
Az egyéb ráfordítások összege 24.916 e Ft, mely az önkormányzatokkal elszámolt adókat és a 
tagszakszervezetek tagdíj alapú támogatását tartalmazza.  
 
 
Tárgyévi eredmény  
  
Tárgyévi eredmény  - 8.959 e Ft veszteség 
  
Adókötelezettség  
  
Társasági adó fizetési kötelezettség a tárgyévben 1.418 e Ft.  
  
A társasági adó számításának levezetése  
  

Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye  0  

Társasági adóalapot csökkentő tételek összesen  20.471  

Ingatlanhoz kapcsolódó értékcsökkenés tao tv. szerint  7.224  

   Ingatlanhoz kapcsolódó ráfordítás /   Építményadó , érték-   
csökkenés 

                13.247  

          

Társasági adóalapot növelő tételek összesen 36.224 

Ingatlanhoz kapcsolódó értékcsökkenés szv.tv. szerint  7.224  

Ingatlanhoz kapcsolódó. tevékenység bevétele  29.000  

          

Korrigált adóalap     15.753  

Végleges adóalap  15.753  

Társasági adó 9%  1.418  

  

 

 

  



 
Vagyoni helyzet alakulása és a mérleg sorok aránya a mérleg főösszeghez képest   

  
  

2016  2017 

tény e Ft  arány  tény e Ft  arány  
Befektetett eszközök  203.909  46,88 %  195.903  44,95%  
Forgóeszközök  231.037  53,12%  239.921  55,05%  
Aktív időbeli elhatárolás  0 0 0  0 

Saját tőke  312.110  71,76%  303.151  69,56%  
Kötelezettségek  106.741  24,54 %  117.013  26,85%  
Passzív időbeli elhatárolás  16.095  3,70%  15.660  3,59%  
Mérleg főösszeg  434.946       435.824  

  
 
 
Vagyoni és pénzügyi helyzet, valamint a jövedelmezőséget mérő mutatók  

 2016  
   

2017  

Befektetett eszközök aránya  Befektetett eszközök / összes eszköz  45 %     45 %  

Forgóeszköz arány  Forgóeszközök / összes eszköz  53 %     55 %  

Kötelezettségek aránya  Kötelezettségek / összes forrás  25 %     27 %  

Likviditási ráta  Forgóeszközök / kötelezettségek  216 %         205 %  

Likviditási pénzhányad  Pénzeszközök / kötelezettségek  83 %           80 %  

  
 
A 2017. évi beszámolót a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 2018. április 14-én 
tartandó Kongresszusi ülésen vitatja meg.  
  
  
Budapest, 2018. március 21.  
  
  
  
Földiák András 
Elnök 
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma  
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