




























 Greenpeace Magyarország Egyesület 
 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 Az egyszerűsített éves beszámolóra adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. 

 A könyvvizsgáló társaság neve: 
 Grant Thornton Audit Kft., H-1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 

 A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: 
 Hajnal Katalin bejegyzett könyvvizsgáló (ny.sz: 007460) 

 A 2021. évi könyvvizsgálati díj: 
 Az Egyesület vállalja, hogy a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság kérésére a könyvvizsgálati díjról 
 részletes tájékoztatást küld. 

 Könyvvezetés módja 

 A  könyveket  a  kettős  könyvvitel  rendszerében  vezeti.  A  könyvelésre  kiadott  számlacsoportokat,  számlákat, 
 al-  és  részletező  számlákat,  azok  számjeleit  és  megnevezését  a  számlatükörbe  fogja  össze.  A  számlatükör 
 és  a  szöveges  számlarend  együtt  teszi  lehetővé,  hogy  a  könyveit  a  számviteli  törvény  előírásai  szerint 
 vezesse. 

 A számviteli politika lényeges részeinek bemutatása 

 A  szervezet  számviteli  politikájának  összeállításakor  figyelembe  vette  a  számviteli  törvény  alapelveit.  Ez 
 biztosítja  azt,  hogy  az  Egyesület  beszámolója  reálisan  mutatja  a  szervezet  jelenlegi  vagyoni  és  pénzügyi 
 helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. 

 Jelen beszámoló részét képezi: 

 •  Mérleg 
 •  Eredmény-kimutatás 
 •  Kiegészítő melléklet 
 •  Közhasznúsági jelentés 

 Az üzleti év mérleg fordulónapja:  2021. december  31. 

 A mérlegkészítés dátuma:  2022. február 28. 

 Jelen  kiegészítő  melléklet  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C  sz.  törvény  16§.  (5)  bekezdése  szerint  azokat  az 
 információkat  tartalmazza,  melyek  a  nyilvánosságra  hozatal  szempontjából  fontosak.  A  fontosságot  a 
 költség-haszon elve alapján határoztuk meg. 

 A  mérleg  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C  sz.  törvény  1.  sz.  melléklete  szerinti  „A”  változatnak  megfelelő 
 tagolással és tartalommal készül. 

 Az  eredmény-kimutatás  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C  sz.  törvény  2.  sz.  melléklete  szerinti  tagolással  és 
 tartalommal készül. 

 A  költségelszámolás  összköltségi  eljárással  történik,  elsődleges  5.  számlaosztály  szerinti  könyveléssel.  Az  5. 
 számlaosztály  megfelelő  tagolása  biztosítja,  hogy  mind  a  külső,  mind  a  belső  információk  rendelkezésre 
 álljanak. Az Egyesület a 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg. 

 Nincsenek eltérések az alkalmazott mérlegkészítési módszerek és a számviteli törvény előírásai között. 
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 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából 

 Lényegesség kritériumai 

 A  lényegesség  elve  alapján  lényegesnek  minősül  a  beszámoló  szempontjából  minden  olyan  információ, 
 amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. 

 Jelentős összegű hiba 

 Jelentős  összegű  a  hiba,  ha  a  hiba  feltárásának  évében  a  különböző  ellenőrzések  során  -  ugyanazon  évet 
 érintően  -  megállapított  hibák,  hibahatások  eredményt,  saját  tőkét  növelő-csökkentő  értékének  együttes 
 (előjeltől  független)  összege  meghaladja  az  ellenőrzött  üzleti  év  mérleg  főösszegének  2  százalékát,  illetve  ha 
 a mérleg főösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor 1 millió forint. 
 Ebben  az  esetben  a  feltárt  hibák  hatása  a  tárgyévi  beszámolóban  nem  a  tárgyévi  adatok  között,  hanem 
 elkülönítetten,  előző  évek  módosításaként  kerül  bemutatásra.  A  jelentős  összegű  hibákat  a  mérlegben  és  az 
 eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. 

 Vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke 

 Vevőnként,  adósonként  kisösszegű  követeléseknek  minősítjük  azokat  a  követeléseket,  melyek  összege  nem 
 haladja meg a 100 eFt-ot. 

 Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség 

 Azokat  a  követeléseket,  amelyeknél  a  végrehajtással  kapcsolatos  költségek  azonosak  a  követelés  várhatóan 
 behajtható összegével, behajthatatlan követelésnek minősítjük. 

 Értékelési módszerek és eljárások 

 Az  immateriális  javak  tényleges  beszerzési  áron,  a  tárgyi  eszközök  tényleges  beszerzési-  vagy  előállítási 
 költségen kerülnek értékelésre, amelyet az elszámolt amortizáció csökkent. 

 Bizonyos  vagyoni  eszközök,  azok  eredeti  állapotának  helyreállítása  vagy  használati  idejük 
 meghosszabbítása  érdekében  történő  felújításakor  a  felújítási  értéket  a  vagyoni  eszköz  bruttó  értékére  kerül 
 aktiválásra. 

 Az  alapításkor  apport  formájában  átvett  gazdasági  javak  az  Alapító  okiratban  rögzített  értéken  kerülnek 
 nyilvántartásba. 

 A  pénzügyi  eszközöket  és  értékpapírokat  –  az  esetleges  értékvesztéssel  korrigálva  –  bekerülési  értéken 
 tartja nyilván az Egyesület. 

 Az  Egyesület  analitikus  nyilvántartást  vezet  vevői  követeléseiről  és  a  szállítói  tartozásairól.  A  munkabérek, 
 egyéb  személyi  jellegű  kifizetések  analitikus  nyilvántartási  kötelezettségének  a  bérszámfejtés  keretében  tesz 
 eleget. 

 A  két  vagy  több  évet  érintő  gazdasági  események  eredményre  gyakorolt  hatásának  kiszűrésére  aktív  és 
 passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz az Egyesület. 

 Devizaértékelések 

 A  devizaszámlán  lévő  devizák,  külföldi  pénzértékre  szóló  egyéb  kötelezettségek  forintra  történő  átszámítása, 
 és az egyéb elemek (vevők) értékelése az adott napi MNB hivatalos árfolyamon történt. 
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 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 Az értékcsökkenési leírás módszerei 

 Az  évenként  elszámolandó  értékcsökkenés  megtervezése  -  az  egyedi  eszköz  várható  használata,  ebből 
 adódó  élettartama,  fizikai  és  erkölcsi  avulása,  az  egyéb  körülmények  és  a  tervezett  maradványérték 
 figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. 
 Az  értékcsökkenés  tervezésekor  az  Egyesület  az  eszközök  elhasználódásának  ideje  függvényében  lineáris 
 leírást alkalmazott. 

 A  200.000  Ft  egyedi  beszerzési  érték  alatti  vagyoni  értékű  jogok,  szellemi  termékek,  tárgyi  eszközök 
 bekerülési  értéke  (kis  értékű  tárgyi  eszköz)  használatbavételkor  egy  összegben  kerül  leírásra.  Ebben  az 
 esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

 Nem jelentős maradványérték: 
 A  maradványérték  nulla  összeggel  vehető  figyelembe  az  értékcsökkenési  leírás  tervezése  során,  ha  az 
 eszköz  hasznos  élettartama  végén  várhatóan  realizálható  értéke  valószínűsíthetően  nem  haladja  meg  az  1 
 évre jutó értékcsökkenési leírás összegét. 

 Ha  a  vállalkozó  szempontjából  meghatározó  jelentőségű  tárgyi  eszközöknél  az  évenként  elszámolásra 
 kerülő  értékcsökkenés  megállapításakor  (megtervezésekor)  figyelembe  vett  körülményekben  (az  adott 
 eszköz  használatának  időtartamában,  az  adott  eszköz  értékében  vagy  a  várható  maradványértékben) 
 lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. 

 Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha 

 ●  az  immateriális  jószág,  a  tárgyi  eszköz  könyv  szerinti  értéke  tartósan  és  jelentősen  magasabb,  mint 
 ezen eszköz piaci értéke; 

 ●  a  szellemi  termék,  a  tárgyi  eszköz  értéke  tartósan  lecsökken,  mert  a  szellemi  termék,  a  tárgyi  eszköz 
 a  szervezeti  tevékenység  változása  miatt  feleslegessé  vált,  vagy  megrongálódás,  megsemmisülés  illetve 
 hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 

 ●  a  vagyoni  értékű  jog  a  szerződés  módosulása  miatt  csak  korlátozottan  vagy  egyáltalán  nem 
 érvényesíthető; 

 ●  a  befejezetlen  kísérleti  fejlesztés  révén  megvalósuló  tevékenységet  korlátozzák,  vagy  megszüntetik, 
 illetve az eredménytelen lesz. 

 A  terven  felüli  értékcsökkenést  olyan  mértékig  kell  végrehajtani,  hogy  az  immateriális  jószág,  a  tárgyi  eszköz, 
 a  beruházás  használhatóságának  megfelelő,  a  mérlegkészítéskor  érvényes  (ismert)  piaci  értéken 
 szerepeljen  a  mérlegben.  Amennyiben  az  immateriális  jószág,  a  tárgyi  eszköz,  a  beruházás  rendeltetésének 
 megfelelően  nem  használható,  illetve  használhatatlan,  megsemmisült,  vagy  hiányzik,  az  immateriális  javak, 
 a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. 
 A  terven  felüli  értékcsökkenés  elszámolása,  visszaírása  az  évenként  elszámolandó  terv  szerinti 
 értékcsökkenés,  a  várható  hasznos  élettartam  és  maradványérték  újbóli  megállapítását  eredményezheti, 
 melyet  a  kiegészítő  mellékletben  indokolni  kell  és  annak  az  eszközökre,  eredményre  gyakorolt  hatását  külön 
 be kell mutatni. 

 Nem  számolható  el  terv  szerinti,  illetve  terven  felüli  értékcsökkenés  a  már  leírt,  illetve  a  tervezett 
 maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 

 A  szervezet  az  immateriális  javakról  és  tárgyi  eszközökről  folyamatos  mennyiségi  analitikát  vezet  a 
 főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 

 Az értékcsökkenések elszámolása havonta történik. 

 Az  évenként  elszámolásra  kerülő  értékcsökkenés  megállapításakor  figyelembe  vett  körülményekben 
 lényeges változás nem következett be. 
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 A mérlegkészítés és értékelés módszereinek változásai 

 Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 

 Függő kötelezettségek, peres ügyek: 

 Az  Egyesület  polgári  peres  ügye  (kishantosi  per)  2021-ben  az  Egyesület  pernyertességével  jogerősen 
 lezárult. 

 Folyamatban  van  még  a  külföldről  támogatott  szervezetek  átláthatóságáról  szóló  2017.  évi  LXXVI.  törvény 
 alkotmánybírósági  felülvizsgálatára  benyújtott  panasz  elbírálása.  Az  eljárás  illetékmentes,  annak  kimenetele 
 elkerülhetetlen anyagi kötelezettséget nem fog róni az Egyesületre. 

 Folyamatban  van  a  Győri  Törvényszék  előtt  egy  közigazgatási  határozat  hatályon  kívül  helyezése  iránt 
 indított  közigazgatási  per,  melynek  jelenleg  látható  költségei  lehetnek  pervesztesség  esetén  a  szakértői 
 költség  (a  bírósági  tájékoztatás  szerint  ennek  várható  összege  100e  Ft,  amit  már  költségelőleg  jogcímen  a 
 Greenpeace  Magyarország  köteles  volt  befizetni)  és  az  ellenérdekű  fél  (Győr-Moson-Sopron  Megyei 
 Kormányhivatal)  jogi  költségei,  melyek  a  védirat  és  egyéb  iratok  megfogalmazása  során  merülhetnek  fel, 
 mint  az  alperes  Kormányhivatal  munkaerő-költsége.Teljes  perveszteség  esetére  további  600-800eFt 
 perköltséggel lehet számolni. 

 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett események 

 A  mérleg  fordulónapja  után  nem  zajlott  le  olyan  esemény,  amely  jelentős  hatással  lenne  a  2021.  december 
 31-i éves beszámolójára. 

 Fizetőképesség és likviditás 

 Az Egyesület fizetőképessége az üzleti év során folyamatosan biztosított volt. 

 Munkavállalók bér- és létszámadatai 

 Megnevezés  Átlagos stat. 
 létszám 

 (fő) 

 Bérköltség 
 (eFt) 

 Bérjárulékok 
 (eFt) 

 Személy jell. 
 egyéb kiadás 

 (eFt) 
 Fizikai  0  0  0  0 
 Szellemi  25  183 458  30 844  24 860 
 Összesen  25  183 458  30 844  24 860 

 Az Egyesület vezetői felé egyéb kötelezettségvállalás, kölcsönfolyósítás nem történt. 
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 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 A. Befektetett eszközök 

 I. Immateriális javak 
 Megnevezés  Nyitó  Növekedés  Csökkenés  Záró 

 2021.01.01.  2021.12.31. 
 Bruttó érték  1 402  0  0  1 402 
 Szellemi termékek  1 402  0  0  1 402 
   
 Értékcsökkenés  1 402  0  0  1 402 
 Szellemi termékek  1 402  0  0  1 402 
   
 Nettó érték  0  0  0  0 
 Szellemi termékek  0  0  0  0 

 II. Tárgyi eszközök 
 Megnevezés  Nyitó  Növekedés  Csökkenés  Záró 

 2021.01.01.  2021.12.31. 
 Bruttó érték  43 317  6 095  0  49 412 

 Bérelt ingatlanon végzett 
 beruházás 

 316  0  0  316 

 Egyéb gépek, berend.,felsz.  35 542  6 095  0  41 637 
 Egyéb járművek  7 459  0  0  7 459 
 Beruházásokra adott 
 előlegek 

 0  0  0  0 

 Nyitott beruházások  0  0  0  0 
   
 Értékcsökkenés  31 532  4 226  0  35 758 
 Bérelt ingatlanon végzett 
 beruházás 

 157  16  0  173 

 Egyéb gépek, berend.,felsz.  29 860  2 679  0  32 539 
 Egyéb járművek  1 515  1 531  0  3 046 
 Beruházásokra adott 
 előlegek 

 0  0  0  0 

 Nyitott beruházások  0  0  0  0 
   
 Nettó érték  11 785  6 095  4 226  13 654 
 Bérelt ingatlanon végzett 
 beruházás 

 159  0  16  143 

 Egyéb gépek, berend.,felsz.  5 682  6 095  2 679  9 098 
 Egyéb járművek  5 944  0  1 531  4 413 
 Beruházásokra adott 
 előlegek 

 0  0  0  0 

 Nyitott beruházások  0  0  0  0 

 Az Egyesület terven felüli értékcsökkenést a 2021-es évben nem számolt el. 
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 B. Forgóeszközök 

 I.  Készletek     2020.12.31.     2021.12.31. 
       eHUF     eHUF 
               

 Árukészletek     0     0 
       0  0 
               

 II.  Egyéb követelések     2020.12.31.     2021.12.31. 

       eHUF     eHUF 
               

 Munkavállalókkal szembeni követelések     718     0 
 Különféle egyéb követelések, elszámolások (kaució)     2 531     3 269 
 Szállítói túlfizetés     360     378 
 Adyen elszámolás     0     250 
 Adott előlegek     0     124 
 Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés  0  0 
 Egészségügyi hozzájárulás túlfizetés  0  0 
 GP CEE-vel szemben fennálló követelés     0     0 
 Vámletét  650  1 292 
       4 259     5 313 
               

 III. 
 Pénzeszközök 

    2020.12.31.     2021.12.31. 

       eHUF     eHUF 
               

 Bankszámlák     7 428     8 208 
 Pénztár     40     320 
       7 468  8 528 
               

 C. Aktív időbeli elhatárolások     2020.12.31.     2021.12.31. 

       eHUF     eHUF 
               

 Költségek, fizetett kamatok, ráfordítások elhatárolása     484  3 313 
 Bevétel elhatárolás  0  757 

    484     4 070 
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 F. Kötelezettségek 

 III. Rövid lejáratú kötelezettségek     2020.12.31.     2021.12.31. 
       eHUF     eHUF 
               

 Szállítók - belföld     2 660     382 
 Szociális hozzájárulási adó     0     0 
 Elszámolás Greenpeace CEE     10 131     16 571 
 Személyi jövedelemadó kötelezettség     2 270     2 516 
 Nyugdíjbiztosítási járulék     2 279     0 
 Szociális hozzájárulási adó     0     2 572 
 Beszerzési előleg     391     0 
 Rehabilitációs járulék  0  1 884 
 Egészségügyi hozzájárulás     1     0 
 Nemzeti Irodákkal történő elszámolás     860     0 
 Természetbeni juttatás utáni SZJA kötelezettség     0     0 
 Előírt tartozások     176     0 
 OTP Bankszámla  0  0 
 Egészségpénztári tagdíj     61     0 
 Gépjármű adó     7     0 
 Társadalombiztosítási járulék  2 645  3 067 
 Nyugdíjpénztári tagdíj  10  0 

    21 490     26 992 
               

 Az Egyesületnek hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs 

 G. Passzív időbeli elhatárolások     2020.12.31.     2021.12.31. 
       eHUF     eHUF 
               

 Könyvvizsgálati díj     1 279     1 350 
 Könyvelési díj     543     1 118 
 Takarítás és egyéb irodai szolgáltatás  0  301 
 Internet költség     39     97 
 Hirdetés és kiadvány költségek     0     113 

 Ügyvédi és tanácsadói díjak     0     557 
 Telefon költség     30     39 
 Rezsiköltség     0     336 
 Sajtófigyelési díjak     0     124 

 Egyéb     0     7 
 Költségek passzív időbeli elhatárolása     1 891     4 042 
               
 Halasztott bevételek 

   

 615     531 
    2 506     4 573 

               

 A halasztott bevételek egy 2020-ban fellelt tárgyi eszközhöz kapcsolódnak. 
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 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 A. Közhasznú tevékenység bevétele: 

 3. Egyéb bevételek     2020.12.31.     2021.12.31. 

       eHUF     eHUF 
               

 -  alapítótól kapott adomány     173 488     218 922 
 -  támogatások  121 826     136 786 
 -  alapítótól kapott költségtérítés  14 195  6 337 
 -  egyéb  1 353  2 444 

    310 862     364 489 
               

 Az egyesület az alapítótól kapott támogatásokat az általa lebonyolított kampányok fedezetére használja fel. 

 4. Pénzügyi műveletek bevételei     2020.12.31.     2021.12.31. 

       eHUF     eHUF 
               

 Pénzügyi eszköz kamata     0     9 
 Árfolyamnyereség  0  313 

    0     322 
               

 D Közhasznú tevékenység ráfordításai 

 1. Anyagjellegű ráfordítások 

          2020.12.31.     2021.12.31. 
          eHUF     eHUF 
                  

 Igénybevett szolgáltatások        89 681     104 117 
 Anyagköltség        8 448     11 277 
 Egyéb szolgáltatások        3 193  4 648 
          101 322  120 042 
                  

 2. Személyi jellegű ráfordítások  (lásd Munkavállalók  adatai) 
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 Greenpeace Magyarország Egyesület 
 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 3. Értékcsökkenési leírás 

       2020.12.31.     2021.12.31. 
       eHUF     eHUF 
               

 Számítástechnikai berendezések tervszerinti értékcsökkenése.     4 850  0 
 Iroda berendezések tervszerinti értékcsökkenése.  1 007  0 
 Járművek terv szerinti értékcsökkenése  0  1 531 
 Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése  0  3 479 
 Szellemi termékek tervszerinti értékcsökkenése.     308  0 
 Épületek tervszerinti értékcsökkenése.     16  16 
       6 181  5 026 
               

 4. Egyéb ráfordítások        2020.12.31.     2021.12.31. 
          eHUF     eHUF 
                  

 Építményadó  35  0 
 Egyéb ráfordítások        52  130 
 Kerekítések        27  0 
 Bírság  45  70 
 Ráfordításként elszámolt áfa  0  10 
 Terven felüli értékcsökkenés  0  0 
 Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés  0  0 
 Cégautó adó  0  106 

          256  316 
                  

 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai     2020.12.31.     2021.12.31. 

       eHUF     eHUF 
               

 Devizakészlet forintra való átváltásának árfolyamvesztesége     0  8 
 Egyéb árfolyam veszteség     17  257 
       17     265 
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 Egyéb kiegészítések 

 1.  A vagyoni helyzet mutatószámai 

 Mutatószám  Előző év  Tárgyév  Változás % 
 (index) 

 Tartósan befektetett eszközök aránya 
 49,11%  43,26%  -11,91% 

 (Befektetett eszközök/ Eszközök összesen): 
 Forgóeszközök aránya 

 48,87%  43,85%  -10,27% 
 (Forgóeszközök/ Eszközök összesen): 

 Likviditási mutató 
 54,57%  51,28%  -6,03% 

 (Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek): 

 2.  Forrásfelhasználások a kampányok tükrében: 

  Kampányok 
 2020.12.31.  2021.12.31. 

 eHUF  eHUF 
 Klíma és energia  6 750  22 415 
 „Bolygó” nevű közösségi hely kialakítása, 
 működtetése  0  6 273 

 Ökológiai gazdálkodás  8 218  10 738 
 Műanyag és vegyi anyagok  1 514  13 066 
 Klímaválasztás  0  21 370 
 Összesen  16 482  73 862 

 Kampány a klímabarát Magyarországért és a zöld Budapestért 

 2021-ben  folytattuk  sokéves  munkánkat  az  éghajlati  válság  enyhítéséért  és  a  tisztább  levegőért.  A 
 klímaválságról  szóló  szakmai  anyagokat  véleményeztünk,  vezető  döntéshozókkal  tárgyaltunk  a  témában  és 
 látványos  demonstrációkat  tartottunk,  hogy  felhívjuk  a  figyelmet:  azonnal  cselekednünk  kell  a 
 klímakatasztrófa  elkerüléséért.  Kampányt  indítottunk  a  MOL  őrségi  fúrási  tervei  ellen,  mellyel  sikeresen 
 megakadályoztuk,  hogy  az  olajcég  kőolajkutat  létesítsen  a  kiszemelt  nemzeti  parki  területen.  A 
 légszennyezés  mérsékléséért  számos  demonstrációt  tartottunk  az  év  során,  júliusban  pedig  átadtuk  “Tiszta 
 levegőt” petíciónkat a budapesti városvezetésnek. 

 Forrásfelhasználás: 
 - Személyi:       9 754 350Ft 
 - Dologi:         12 660 215Ft 
 - Összesen:   22 414 565Ft 

 A “Bolygó” nevű közösségi hely kialakítása, működtetése 

 2021-ben  egy  új  közösségi  helyet  hoztunk  létre,  mely  a  zöldülni  vágyó  fiataloknak,  szervezeteknek, 
 mozgalmaknak  ad  teret.  A  “Bolygó”  azért  jött  létre,  hogy  minél  több  fiatal  számára  legyen  lehetőség  részt 
 venni  a  klímavédelemben.  A  Bolygó  különböző  kulturális  programokon,  a  művészeteken,  a  zenén, 
 filmvetítéseken,  valamint  tematikus  workshopokon  és  beszélgetéseken  keresztül  segíti  a  fiatalok 
 önszerveződését a klíma- és ökológiai válság elleni küzdelemben. 

 Forrásfelhasználás: 
 - Személyi:      5 014 391Ft 
 - Dologi:          1 258 622Ft 
 - Összesen:     6 273 013F 
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 Kampány az ökológiai gazdálkodás magyarországi elterjedéséért 

 Évekkel  ezelőtt  megkezdett  munkánkat  folytatva,  2021-ben  tovább  dolgoztunk  azon,  hogy  az  ökológiai 
 fenntarthatóság  szempontjai  a  mezőgazdaságban  is  érvényesüljenek.  Nagyszabású  nemzetközi  online 
 konferenciát  szerveztünk,  ahol  a  világ  legjobb  külföldi  agráregyetemeiről  érkezett  előadók  bemutatták:  a  jövő 
 az  ökológiai  szemléletű  gazdálkodásé.  Előadásokat  tartottunk  az  ökológiai  mezőgazdálkodásról,  szakértői 
 műhelybeszélgetést  terveztünk  az  ökomenzák  elterjedéséért,  és  online  petíciót  indítottunk  a  hazai 
 biodiverzitás  megőrzéséért,  melynek  része  a  természetközeli  gazdálkodás  arányának  növelése  a  magyar 
 mezőgazdaságban. 

 Forrásfelhasználás: 
 - Személyi:       5 800 713Ft 
 - Dologi:           4 937 063Ft 
 - Összesen:    10 737 776Ft 

 Kampány a műanyag- és méregmentes Magyarországért 

 2021-ben  is  sokat  tettünk  azért,  hogy  leszámoljunk  hazánkban  a  környezetszennyező  eldobható  kultúrával. 
 Online  petícióban  és  nyílt  levélben  kértük  az  illetékes  minisztereket,  hogy  ambiciózus  kormányrendeletben 
 garantálják  az  italcsomagolások  kötelező  újrahasznosítását  és  újratöltését.  Kreatív  kampányvideót 
 készítettünk,  melyben  a  cégvezetőket  kérjük,  hogy  vállaljanak  szerepet  a  műanyagválság  megoldásában.  A 
 “Méregmentes  Magyarországot”  kampányunkban  saját  sikerünknek  tekintjük,  hogy  sok  éves  munkánk 
 eredményeképpen  megkezdődött  a  mérgekkel  teli  tárolók  elszállítása  a  kiskunhalasi  elhagyott 
 veszélyeshulladék-telepről. 

 Forrásfelhasználás: 
 - Személyi:      12 667 751Ft 
 - Dologi:               398 509Ft 
 - Összesen:     13 066 260Ft 

 Kampány a zöld Magyarországért - Klímaválasztás 2022 

 A  21.  században  nincs  hiteles  politikus  erős  zöld  program  nélkül,  ezért  nyílt  levelet  írtunk  az  országgyűlési 
 választásokon  induló  miniszterelnök-jelölteknek,  hogy  hozzák  nyilvánosságra  zöld  programjukat.  Az  év  során 
 számos  figyelemfelkeltő  akcióval  hívtuk  fel  a  figyelmet  az  országban  zajló  szisztematikus 
 természetrombolásra,  megszerveztük,  hogy  az  ellenzéki  miniszterelnök-jelöltek  a  legfontosabb  zöld 
 kérdésekről  ütköztessék  álláspontjaikat,  és  segítettük  a  hazai  mozgalmakat  a  klímasztrájk 
 megszervezésében.  Elindítottuk  “Klímaválasztás  2022”  kampányunkat,  melyben  zöld  nyilatkozat  aláírását 
 várjuk a választásokon induló képviselőjelöltektől. 

 Forrásfelhasználás: 
 - Személyi:       1 977 998Ft 
 - Dologi:          19 391 584Ft 
 - Összesen:    21 369 582Ft 
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 3.  2011. évi CLXXV tv. 32. paragrafusa szerint megadandó adatok, és mutatók: 

 6 Vezető �sztségviselőknek nyújto� ju�atás  2020  2021 
 Tisztség  Előző év (1)*  Tárgyév (2)* 
  - Mező János Bálint munkabér (2020-2021)  7 487 484  10 622 463 
 A. Vezető �sztségviselőknek nyújto� ju�atás összesen:  11 084 804  11 167 743 
 7 Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 Alapadatok  Előző év (1)*  Tárgyév (2)* 
 B. Éves összes bevétel  310 862 000  364 811 000 
 ebből: 
 C. a személyi jövedelemadó meghatározo� részének az 
 adózó rendelkezése szerin� felhasználásáról szóló 1996 évi 
 CXXVI törvény alapján átutalt összeg 

 17 662 000  21 478 000 

 D. közszolgáltatási bevétel  0  0 
 E. norma�v támogatás  0  0 
 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
 Alapból nyújto� támogatás 

 0  0 

 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]  293 200 000  343 333 000 
 H. Összes ráfordítás (kiadás)  310 862 000  364 811 000 
 I. ebből személyi jellegű ráfordítás  203 086 000  239 162 000 
 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  310 862 000  364 811 000 
 K. Adózo� eredmény  0  0 
 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 
 önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a 
 közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005 évi LXXXVIII 
 törvénynek megfelelően) 

 25  25 

 Erőforrás-elláto�ság mutatói 
 Mutató 

 teljesítése 
   
    Igen  Nem 
 Ectv 32 § (4) a) [(B1+B2)/2>1000000,- Ft]  X 
 Ectv 32 § (4) b) [K1+K2≥0]  X 
 Ectv 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]  X 

 Társadalmi támogato�ság mutatói 
 Mutató 

 teljesítése 
 Ectv 32 § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]  X 
 Ectv 32 § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]  X 
 Ectv 32 § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]  X    

 Budapest, 2022. február 28. 

 Mező János Bálint 
 Ügyvezető igazgató 
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Független könyvvizsgálói jelentés 

 
A Greenpeace Magyarország Egyesület tagjai részére 

Vélemény  

Elvégeztük a Greenpeace Magyarország Egyesület 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának 
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra 
készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 31.565 eFt, tárgyévi 
eredmény 0 Ft –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 
tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 
Greenpeace Magyarország Egyesület 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 
továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását 
jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 
tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a 
fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések 
tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 
„Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi 
standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 
megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.  

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Greenpeace Magyarország Egyesület 2021. évi közhasznúsági 
mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) 
Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független 
könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott 
véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és az közhasznúsági mellékletre 
vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi 
felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a 
közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az 
egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy 
egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk 
alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást 
tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben a tekintetben 
nincs jelenteni valónk. 



 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves 
beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban 
történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső 
kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, 
akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 
Greenpeace Magyarország Egyesületnek a tevékenység folytatására való képességét és az adott 
helyzetnek megfelelően közzétegye a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat, 
valamint a vezetés felel a tevékenység folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló 
összeállításáért. A vezetésnek a tevékenység folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az 
elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység 
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Greenpeace Magyarország Egyesület pénzügyi 
beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, 
valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést 
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a 
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 
feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy 
hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban 
vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján 
meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen 
kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és 
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A 
csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a 
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények 
között megfelelőek, de nem azért, hogy a Greenpeace Magyarország Egyesület belső 
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység 
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a 
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges 
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 
kétséget vethetnek fel a Greenpeace Magyarország Egyesület tevékenység folytatására 
való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges 
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a 



 

figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha 
a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. 
Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 
okozhatják azt, hogy a Greenpeace Magyarország Egyesület nem tudja a tevékenységet 
folytatni. 

• Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy 
az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események 
valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozunk – egyéb kérdések mellett – a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős 
megállapításait, beleértve a Greenpeace Magyarország Egyesület által alkalmazott belső 
kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha 
voltak ilyenek.  
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