A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Családi név

Első utónév

További utónevek

Viselt név:

Mező

János

Bálint

Születési név:

Mező

János

Bálint

Anyja neve:
Születési ország neve:

Magyarország

Születési település neve:
Születési ideje:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt nem írható

mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

1

0

2

8

4

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 4 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Zászlós
54

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 6

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

.P k . 6 0 0 4 2

0 0 1 0 2 8 4

/ 2 0 0 3/2

1 8 1 7 8 8 8 3

1

4 2

Mező János Bálint

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

5 040

5 662

980

644

4 060

5 018

9 262

10 840

574

574

3 950

1 201

4 738

9 065

423

402

14 725

16 904

12 569

14 579

12 569

14 579

2 156

2 325

14 725

16 904

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

291 236

289 970

291 236

289 970

192 375

207 056

192 375

207 056

82 982

82 760

82 982

82 760

82 982

82 760

82 982

82 760

4

2

4

2

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

291 240

289 972

291 240

289 972

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

291 240

289 972

291 240

289 972

5. Anyagjellegű ráfordítások

107 433

111 413

107 433

111 413

6. Személyi jellegű ráfordítások

178 387

174 447

178 387

174 447

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8 291

10 051

8 291

10 051

7. Értékcsökkenési leírás

4 081

3 801

4 081

3 801

8. Egyéb ráfordítások

1 321

218

1 321

218

18

93

18

93

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

291 240

289 972

291 240

289 972

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

291 240

289 972

291 240

289 972

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

0

0

0

0

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

0

0

0

0

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

5 276

6 895

5 276

6 895

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 4 3

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Zászlós

54

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 6 .P k . 6 0 0 4 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 3 / 2
0 0 1 0 2 8 4

1 8 1 7 8 8 8 3

1

4 2

Mező János Bálint

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezet, és természetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2018. évi LIII. törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország teljes lakossága
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

900000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
Schmidt Hajnalka
6.2 Tisztség

7 882
Előző év (1)

Tárgy év (2)

Mező János Bálint
A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

8 819

1 232
7 882

10 051
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

291 240

289 972

5 276

6 895

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

285 964

283 077

H. Összes ráfordítás (kiadás)

291 240

289 972

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

178 387

174 447

291 240

289 972

0

0

26

24

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

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott 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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000 - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2> 0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)> 0 25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Kampány a tiszta, enntartható energiák elterjedéséért, és a klímabarát Magyarországért valamint a városi zöld elületek védelmében

Támogató megnevezése:

Greenpeace Central and Eastern Europe
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.01.01. - 2018.12.31

Támogatási összeg:

27 098 055

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

27 098 055

- tárgyévben felhasznált összeg: 27 098 055
- tárgyévben folyósított összeg:

27 098 055

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

8 429 722

Dologi

18 668 333

Felhalmozási

0

Összesen:

27 098 055
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Kampány az ökológiai gazdálkodás magyarországi elterjedéséért
Támogató megnevezése:

Greenpeace Central and Eastern Europe
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.01.01. - 2018.12.31.

Támogatási összeg:

29 452 039

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

29 452 039

- tárgyévben felhasznált összeg: 29 452 039
- tárgyévben folyósított összeg:

29 452 039

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

12 498 955

Dologi

16 953 084

Felhalmozási

0

Összesen:

29 452 039
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Kampány a méregmentes Magyarországért
Támogató megnevezése:

Greenpeace Central and Eastern Europe
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.01.01. - 2018.12.31.

Támogatási összeg:

15 720 680

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

15 720 680

- tárgyévben felhasznált összeg: 15 720 680
- tárgyévben folyósított összeg:

15 720 680

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

8 688 768

Dologi

7 031 912

Felhalmozási

0

Összesen:

15 720 680
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2

0

1

8 év

Greenpeace Magyarország Egyesület
egyéb szervezet megnevezése

1143 Budapest, Zászlós u. 54.
címe

Keltezés Budapest, 2019. május 6.
egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

1

1

8

1

7

8

8

8

3

9

4

9

9

5

2

9

0

1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

éb szervezet megnevezése
Egyéb szervezet címe

Greenpeace Magyarország Egyesület

1143 Budapest, Zászlós u. 54.

2

0

1

8 ÉV

adatok E FT-ban

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Alaptevékenység
Sorszám

Vállalkozási tevékenység

Előző év(ek)
A tétel megnevezése

Előző év

helyesbítései

Összesen

Előző év(ek)
Tárgyév

Előző év

helyesbítései

Előző év(ek)
Tárgyév

Előző év

helyesbítései

Tárgyév

1.

1. Értékesítés nettó árbevétele

-

-

-

2.

2. Aktivált saját teljesítmények érték

-

-

-

3.

3. Egyéb bevételek

4.

- tagdíj

5.

- alapítótól kapott befizetés

6.

- támogatások

7.

4. Pénzügyi műveletek bevételei

8.

A. Összes bevétel (1+2+3+4)

9.

- ebből közhasznú tevékenység

291,236

-

289,970

-

-

-

-

291,236
-

-

289,970
-

192,375

207,056

-

-

192,375

-

207,056

82,982

82,760

-

-

82,982

-

82,760

4

2

-

-

4

-

2

289,972

-

-

291,240

-

289,972

291,240

289,972

-

-

291,240

-

289,972

291,240

-

-

10.

5. Anyagjellegű ráfordítások

107,433

111,413

-

-

107,433

-

111,413

11.

6. Személyi jellegű ráfordítások

178 387

174 447

-

-

178 387

-

174 447

8,291

10,051

-

-

8,291

-

10,051

13.

7. Értékcsökkenési leírás

4,081

3,801

-

-

4,081

-

3,801

14.

8. Egyéb ráfordítások

1,321

218

-

-

1,321

-

218

15.

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai

18

93

-

-

18

-

93

16.

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)

291,240

289,972

-

-

291,240

-

289,972

289,972

-

-

291,240

-

289,972

12.

17.

- ebből: vezető tisztségviselők

- ebből: közhasznú tevékenysé

18.

C. Adózás előtt ieredmény (A-B)

19.

10. Adófizetési költelezettség

20.

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-

291,240
-

-

-

-

-

-

Keltezés Budapest, 2019. május 6.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A szervezet képviseletére a tárgyévben jogosult:
Alexander Egit (an.:
Lakcím:

)

Susanne Winter (an.:
Lakcím:
Schmidt Hajnalka (an:
Lakcím:

)

) (2018. november 16-ig)

Mező János Bálint (an:
Lakcím:

) 2018. november 16-tól)

Az Egyesület elnöke:
Alexander Egit (an.:
Lakcím:

)

Az Egyesület alelnöke:
Susanne Winter (an.:
Lakcím:

)

Az Egyesület ügyvezető igazgatója:
Schmidt Hajnalka (an:
Lakcím:

) (2018. november 16-ig)

Mező János Bálint (an:
Lakcím:

) 2018. november 16-tól)

Az Egyesület titkára:
Herwig Schuster (an.:

)

Az Egyesület gazdasági vezetője:
Kerstin Habeler (an.:

)

Az egyszerűsített éves beszámolót készítette:
Varga Ernő (nyt. szám: 174458)
Colling Kft. 1138 Budapest Váci út 49.
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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:
Leveles Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (ny.sz: 007015)
A 2018. 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 a 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:

2018. december 31.

A mérlegkészítés dátuma:

2019. 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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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.
A 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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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 100.000 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 a 100
eFt-ot.
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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3. 2011. évi CLXXV tv. 32. paragrafusa szerint megadandó adatok, és mutatók:

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

- Schmidt Hajnalka, Mező János
Bálint munkabér

7.881.600

7.631.316

A. Vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatás összesen:

8.290.931

10.051.285

Tisztség

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

291.240.000

289.972.000

5.276.000

6.895.000

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

285.964.000

283.077.000

H. Összes ráfordítás (kiadás)

291.240.000

289.972.000

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

178.387.000

174.447.000

J. Közhasznú tevékenység
ráfordításai

291.240.000

289.972.000

K. Adózott eredmény

0

0

L. A szervezet munkájában
közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek
száma (főben; a közérdekű

26

24

ebből:
C. a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg
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önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

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

X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

X

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói

Nem

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, 2019. május 6.

_______________________________
Mező János Bálint
Ügyvezető igazgató
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Független könyvvizsgálói jelentés
A Greenpeace Magyarország Egyesület tagjai részére
Vélemény
Elvégeztük a Greenpeace Magyarország Egyesület 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i
fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege
16.904 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 2018. 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 Greenpeace Magyarország Egyesülettől 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 Nemzetközi
Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (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 2018. 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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