
Vasas Szakszervezeti Szövetség

r. Általános kiegészítések

7. A civil szervezet bemutatása
1.1, A gazdálkodó főbb adatai

- székhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.
- internetes honlap címe: www.vasasok.hu
- működési forma: egyesület (társadalmi szervezet)
- alapítás, alakulás időpontja: 1989. 12.18.
- képviselők: Balogh Béla, elnök

lakóhelye 2LL9 Pécel, Március utca 13.

Spieglné Balogh Lívia, alelnök
lakóhelye:1052 Budapest, Párizsi utca 6/8. 5. em. 3. ajtó

László Zoltán, alelnök
lakóhelye: 9023 Győr,Kodály Zoltán utca 32. 8.em. 26. ajtó

A Vasas Szakszervezeti Szövetség a 2015. november 26-i XXXVII.
Kongresszusán tisztségében megerősítette az elnököt és az alelnököt. Az
alapszabály módosításának megfelelően mé9 egy alelnököt választott.

- könywizsgáló: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató
Kft. (001938). Felelős vezető: Hatosné Jáborcsik Eva bejegyzett
könyvvizsgáló (005925).

- a könywiteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért,
. vezetéséért felelős személy nyilvános adatai: Somodiné Magyari

Krisztina, pénzügyi-gazdasági vezető, regisztrált adótanácsadÓ,
nyilvántartási szám: 2tL5732, regisztrált mérlegképes könyvelŐ,
nyilvántartási szám : 183222

- cél szerinti tevékenységi kör: érdekvédelem
- vállalkozói tevékenységi kör: nem az alapcéllal összefüggő

tová bbszá mlázott szolgáltatások

2, A számviteli politika fő vonásai
2.I. A beszámoló összeállításáná! alkalmazott szabályrendszer

Civil szervezetünk a számvitelről szóló 2OOO. évi C. törvény előírásainak
megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és
egyszerűsített éves beszámolót készít.
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A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479l2OL6. (XII.
28.) Kormányrendetet 3. számú melléklet szerinti mérlegből és az 4.
számú melléklet szerinti eredménykimutatásból áll.

A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az
eredménykimutatás mellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásól,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2O11. évi
clxxv. törvény (Ectv.) szerinti kiegészítő mellékletet is tartalmaz,
Az Ectv. előírásának megfelelően a civil szervezet köteles a beszámolójával
egyidejűleg közhasznúsá9i mellékletet is készíteni.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja
az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja március 31.

2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, decemberi
utolsó hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.3. Az értékcsökkenés elszámo!ásának módszere, gyakorisága
Értékcsokkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedi9 a
kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értét<e

alapján, lineáris leírással.
A 1O0 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök
beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.4. A számvite!i alapetvektől való eltérés ismertetése
A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

3. A vatős vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának
értékelése

MUTATÓ CSOPORT 20l6 2017 szÁtuírÁs
Tőkefedezeti mutatók

Saját tőke és az idegen tőke aránya
0,l3 0.10

(Összes tóke-Saját tőke)/Összes tőke

Nettó forgótőke (Ft)
175 57l 563 163 124254

Forgóeszközök-Rövid lej, kötel.

Nettó forgóes zközök arány a az
összes eszközön belül 0.32 0,30

Nettó forgótőke/Összes eszköz

Likviditási mutatók
Pénáányad v. Gyorsteszt v.
Készpénz likviditási mutató ))a 2.02

Pénzeszközök/Rövid lej. kötelezettségek

Elsőfokú likviditási mutató
2,78 3,28

(Pénzeszközök+Követelések)/Rövid lej.
kötelezettségek

Másodfokú likviditási mutató
2,93 3,64

(Pénzeszközök+Követelések+Készletek)/Rövid
lej. kötelezettségek
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MUTATO CSOPORT 2016 2017 sZÁMíTÁs
Likviditási mutatók

Harmadfoku likviditási mutató
5.49 7,9l

ForgóeszközöVRövid lej. kötelezettségek

Jövedelme zős égi mutatók

Eszközarányos árbevétel
0.00 0.00

Nettó árbevétevösszes eszköz

Megtérülési ráta (nap)
0,87 1.56

Forgóeszközök/Nettó őrbev éteU365

A tőkefedezeti mutatók közül az idegen tőke aránya az előző évhez kéPest
kismértékben csökkent.
A nettó forgótőke nem más, mint a forgóeszközök illetve a rövid lejáratú
kötelezettséjek különbsége. A forgóeszközók L63 L24 e Ft-tal meghaladták a

rövid lejáratú kötelezettségeket, ami azt jelenti, hogy a forgÓeszkÖzÖk biztos
fedezetét nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésére.

A likviditási mutatók közül a Készpénz likviditási mutató az előző évhez kéPest
kismértékű csökkenést mutat, mivel pénzeszközeinket igyekszÜnk befektetni,
hogy bevételt hozzanak. A másik három likviditási mutató az előző évhez kéPest
növekedést mutatnak. A növekedés oka, hogy arányaiban jelentősen lecsÖkkent
a rövid lejáratú kötelezettségek összege.
A likviditási mutatók pénzügyi stabilitást tükröznek, azt mutatják, hogY a

Szövetség az esedékes kötelezettségeinek eleget tud tenni.

A jövedelmezőségi mutatók nagyon alacsonyak, az előző évhez képest minimális
változást mutatnak.
Az eszközállomány egy gazdálkodási év során nem térül meg az árbevételben.

4, A támogatási program keretében végleges jetleg_gel felhasznált /
visszatéríténdő összégek támogatásonkénti bemutatása
4.1. Támogatási p.og.á- elnevJzése: A Magyar Szakszervezeti Szövetség és

annak Ipari Ágazati Tagozatának
megismeftetése

- Támogató me9nevezése: Ipari-Energiaipari Szakszervezetek SzÖvetsége
- Támogatás forrása: más gazdálkodó
- Támogatás időtartama= 2Ot4. november 20 _ 20t7. december 31.
- Támogatási összeg: 34 998 e Ft
- Támogatás típusa: vissza nem térítendő
_ rárgy évben ieIhasznált összeg részletezése jogcímenként

Meonevezés adatok e Ft-ban

Személvi 590

Doloqi 2646
Felhalmozási 0

összesen: 3 236
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- A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Ipari Agazati Tagozathoz tartoző munkahelyi és területi alapszervezetek
koordinálására, területi munkatársak elhelyezésének biztosításához, szakértők
képzésére, továbbképzésére, tisztségviselők képzésére, tagszervezésre
használtuk fel a támogatási összeget.

4.2. Támogatási program elnevezésel Ágazati szakszervezetektől kapott
támogatások

- Támogató megnevezése: Több hazai szervezet
- Támogatás forrásal más gazdálkodók
- Támogatás időtartamal 2017. január 0t - 2Ot7. december 31.
- Támogatási összeg: 571 e Ft
- Támogatás típusa: vissza nem térítendő
- Tárgy évben felhasznált összeg résztetezése jogcímenként

Meqnevezés adatok e Ft-ban
Személvi 571
Dolooi 0

Felhalmozási 0
Osszesen: 571

- A támogatás tárgyévi fe!használásának szöveges bemutatása:
Az ágazati szakszervezetektől kapott támogatásokat a nemzetközi szakszervezeti
szervezettől (IndustriAll Europa) érkező idegen nyelvű, írásos anyagok
fordíttatására használtuk fel.

4.3. Támogatási program elnevezése: VS/20t6/0L04 EU pályázati támogatás
- Támogató megnevezése: Európai Unió
- Támogatás forrása: nemzetközi
- Támogatás időtartama: 2016. március OL - 20L7. október 31.- Támogatási összeg: 42 t66 e Ft
- Támogatás típusa: vissza nem térítendő
- Tárgy évben felhasznáIt összeg részletezése jogcímenként

Megnevezés adatok e Ft_ban
Személyi 1 í59
Doloqi 28 381
Felhalmozási 0

összesen: 29 540

- A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Európai Bizottság támogatásának elköltése kötött, a résztvevő országokban
(6 állam) történő kutatások finanszírozására, nemzetközi konferenciákra kiutazó
delegációk utazási és egyéb költségeik térítésére, tolmácsolásra használhatja fel
a Vasas Szakszervezeti Szövetség.
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4.4. Támogatási program elnevezése: Külföldi delegációkhoz kapcsolódó
támogatások

- Támogató megnevezése: Több nemzetközi izervezet- Támogatás forrása: nemzetközi
- Támogatás időtartama= 2OL7.január Ot - 2OL7. december 31.- Támogatási összeg: 1 539 e Ft
- Támogatás típusa: vissza nem térítendő
- Tárgy évben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Megnevezés adatok e Ft-ban
Személvi 0
Doloqi 1 539
Felhalmozási 0
összesen: í 539

- A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:A nemzetközi társszakszervezetektől és a nemzetközi szakszervezeti
szÖvetségtől kapott támogatásokat a nemzetközi konferenciákra kiutazó
delegációk utazási és egyéb költségeik térítésére használja fel a Vasas
Szakszervezeti Szövetsé9.

4.5. Támogatási program etnevezése: NEMES A cÉL - Közös érdekünk a
munkabiztonsá9- Támogató megnevezése: Nemzetgazdasági Minísztéiium- Támogatás forrása: nemzetközi- Támogatás időtartama:2ot7.július 01 - 2o1B. december 31.- Támogatási összeg: 52 060 e Ft- Támogatás típusa: vissza nem térítendő- Tárgy évben fe!hasznátt összeg részletezése jogcímenként

Megnevezés adatok e Ft-ban
Személvi 11 895
Doloqi 2
Felhalmozási 0
összesen: 11 897

- A támogatás tárgyévi felhasznátásának szöveges bemutatása:
GINoP-5.3.4-I6-2oL6-00025 A "NEMES A cÉl - Közös érdekünk a
munkabiztonság!" projekt a fémalapanyag gyáftás és a fémfeldolgozási termékek
gyártása ágazatra irányul. A projekt átfogó célja az ágazatokban a
munkabaleseti és foglalkozási megbetegedésí esetek számának clokkentése. A
Projekt 3, az ágazatban érintett, érdekképviseleti szervezet, a Magyar Gépipari
és Energetikai Országos Szövetség, a Vasas Szakszervezeti Szoúetseg'ei a
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége közreműködésével valósul
meg.
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Támogatási pro9ram elnevezése: Agazati párbeszéd
támogatás

Meqnevezés adatok e Ft-ban
Személvi 0

Doloqi 3 500

Felhalmozási 0

összesen: 3 500

_ Támogató megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium
- Támogatás forrása: központi költségvetés
_ Támoóatás időtartama: 2016. január 01 - 2016. december 31.
- Támogatási összeg: 3 500 e Ft
- Támogatás típusa: vissza nem térítendő
_ tárgv'évben ielhasznált összeg részletezése jogcímenként

_ A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az IndustriAll Europu .JÚér" fizetett 2016. évi tagdíj utólagos megtérítése.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

7, A mérteghez kapcsotődő áItalános kiegészítések
1.1. Több hélyen is szerepeltethető adat ismertetése

A túlfizetésben lévő vevő követelés és az alapszervezeti alszámlák tartozásai
együttes összegük jellegéből adódóan nem a követelések közÖtt kerÜltek

kimutatásra, hanem a kötelezettségek között.

A túlfizetésben lévő szállítói kötelezettségek jelle9éből adódóan a

követelések között kerültek kimutatásra, és nem a kÖtelezettségek kÖzÖtt.

t.2. A besorolások és minősítések megváttoztatásának hatásai- - Á rónvver<uől a Vasas-Köz Nyomda rrt.-vel szemben nyilvántartott 2 862 e

Ft vevőkövetelés és 2 807 e Ft szállítói kötelezettség kivezetésre kerÜlt,

mint behajthatatlan követelés.

Alap_ és vállalkozási tevékenység, a társasági adóalap
meghatározása

A 2016. évi cél szerinti (közhasznú) tevékenység, valamint a vállalkozási
tevékenység meghatározása - annak alapján e két tevékenység
elhatároiárá - .o].án ,,űj szabályként" az Ectv. e vonatkozású
rendelkezéseit kell figye-|embe vénni, amely tevékenységi minősítés az

adózás tekintetében is irányadó,
A Tao. tv. szerint ugyanis a civil szervezet esetében a vállalkOzáSi
tevékenység aaőíái előtti eredményét az Ectv. rendelkezéseit figyelembe
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véve, a gazdasági-vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének
megfelelően kell megállapítanl, azzal, hogy a Tao. tv. alkalmazásában nem
minősül vállalkozási tevékenységnek az Ectv. szerint gazdasági-
vállalkozási tevékenységnek nem minősülő - alapcél szerinti (közh}sznú) -
tevékenysé9.
Az Ectv. meghatározása szerint gazdasági-vállalkozási tevékenység :
a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező,
üzletszerűen végzett gazdasági tevékenysé9, kivéve
a) az adomány (ajándék) elfogadását,
b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a
közhasznú tevékenységet)
c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba,
elhelyezését,

tá rsaság i részesedésbe történő

d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását.

Az előzőekben felsoroltak tehát a Tao. tv. alkalmazásában sem minősülnek
vál la lkozási tevékenység nek.

Ezen új szabályok - a 2015. évi CLXXXVII. törvény szerint - 2015.
november 28-ától léptek hatályba azzal, hogy alkalmazásukat a szervezetek
- választásuk szerint - a 2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettségük
megállapítása során is választhatják.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség az,,úi szabályokat" a 2016. évben
kezdődő adóévi adókötelezettségének megá l la pításá ra vá lasztotta első
ízben.

1. 3. Ka Pcsolt váIla!kozásban !évő részesedés váttozásának bemutatása
A vasas szakszervezeti szövetség a vasas-köz Nyomda kft-ben lévő
többségi részesedését 2015 áprilisában értékesítette az ügyvezető igazgató
részére.
Mivel az Ügyvezető igazgató nem tett eleget törvényi kötelezettségeinek,
ezért a Vasas törvényességi felügyeleti etjárást kezdeményezett a Vasas-
Köz Nyomda Kft-vel szemben 2015 nyarán.
A vételár meg nem fizetése miatt Badó Géza, ügyvezetővel szemben
vé9rehajtást kért a Vasas.
A vé9rehajtás eredményeként 2oL7-ben a teljes vételár befolyt.
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Kimutatás a vagyon alakulásárót 2OÍ.7. év

CiviI szervezet saját tőkéjének a!akutása

Alapításkor befizetett összeo 425.ol4.810,36 Ft
A saját tőke tárgyévi értéke 493.5oo.088,84 Ft

A vagyonfelhasználás szöveges indoklása:
A vagyon a veszteségek fedezetére került felhasználásra.

III. Tájékoztató kiegészítések

7. A tárgyévben fogtatkoztatott munkavátIaIők létszámának és
java d a I ma zá sá n a k bem utatása

Szellemi dolgozók
Allományon tívüt'ier
Osszesen

A kö_nyvvizsgáIő áItaI a könyvvizsgátatért és az egyéb
szo I g á I ta tá so ké rt fe lszá m ított d íj a k,
2017 . évben 520.700.- Ft volt a könyvvizsgálati díj.

Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai
Az ellenőrzés során jelentős összegű hibát nem tártunk fel.

Induló tőke 425 o15 425 o15
Tőkeváltozás -182 260 52 938 129.05 235 198
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
- ebből cél szerinti
(Közhasznú) tev.
tárgyévi eredménye 234 7L5 15 501 93.4 -2t9 2L4
-Vállalkozási tev.
eredménye -L2 -t4 tL6,67 -2
Eqyéb

3,
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IV. Szöveges beszámoló

1. A civil szervezet működésének általános cél szerinti bemutatása

Legfontosabb . szolgáltatásunk tagjaink számára az érdekvédelem,
érdekképviselet. Erdekvédelmi-, képviseleti tevékenységünk széleskörű, olyan
területeket ölel fel, mint a foglalkoztatáspolitika, a bér- és jövedelempolitika, az
állami-és munkahelyi szociálpolitika, a munkavédelem, a nemek közötti
egységegyenlősé9, a Nyugdíjas Szervezetünk támogatása.

A kollektív és egyéb munkáltatókkal kötendő megállapodásokhoz ajánlásokat
fogalmaztunk ffi€9, figyelemmel a munkaerőhiány növekvő tendenciáira. A
munkahelyi szervezetek szakmaí, munkajogi ismeretekről való tájékoztatása,
szakanyagokkal való ellátása és a tapasztalatok megosztása is feladataink közé
tartozik.

Képzési-tájékoztatási tevékenységünk keretében szakmai és kompetencia-
fejlesztő trén i n ge ket ta rtottu n k tisztségviselőin kne k.

^ 
20t7. évben első számú feladatunk volt alapszervezeteink munkájának

kiszolgálása, helyszíni segítése. Informatikai rendszerünk továbbfejlesztésével
egyre több alapszervezet részére juttattuk el a napi munkájukhoz szükséges
szakmai, gazdálkodási és egyéb anyagokat.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ) tagszervezeteként befolyást
gyakoroltunk az országos érdekegyeztetésre, javaslatainkat, véleményeínket
továbbítottuk ezen fórumok felé.

Az Ipari- Energiaipari Szakszervezetek Szövetségben kezdeményezői voltunk
a nemzetközi ügyek koordinálásának, ezáltal az együttműködés hatékonyabbá
válásának.

A magyarországi különösen a MaSZSZ tagszervezeteivel , valamint
külföldi szakszervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel együttműködünk és
részt veszünk a különböző szintű munkájukban.

A 20L6 januárjában elindult német IG Metall és Vasas közös projekt a
nyugat-dunántúli ré9ió, elsősorban német tulajdonú autóipari beszállító
vállalatokra fókuszál szakszervezet létrehozására, illetve a működés
hatékonyabbá tételére.

Kelt: Budapest, 2018. május 17.
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