Az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség
2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
Kiegészítő melléklete

Székhelye: 1111 Budapest Kende utca 13-17.
Nyilvántartási száma: 01-02-0016728
Adószáma: 18945645-2-43
Civil szervezeti típusa: Egyesület
Civil szervezeti működési formája: Szövetség
Alakulás időpontja: 2017.12.07.
Működésének célja:
A hazai vállalkozások, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények és szakmai
szervezetek közötti együttműködés, információcsere és fejlesztések ösztönzése a
digitalizáció és gyártás – ún. Ipar 4.0 – kulcsterületein. A szövetség küldetése az
Európában kialakult legjobb gyakorlatoknak megfelelő intenzív, cselekvés-orientált
együttműködés művelésével az internet-gazdaság megteremtésének előkészítése, az Ipar
4.0

ökoszisztéma

létrehozása,

valamint

végső

soron

versenyképességének megőrzését segítő feltételek elősegítése.
Civil szervezeti cél szerinti besorolása:
Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység
Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31

a

magyar

gazdaság

Az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform elnöke:
dr. Monostori László István 1121Budapest, Törökbálinti út 59., 1. emelet 3.
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
az alelnökkel vagy az egyik elnökségi taggal együttesen
A beszámoló összeállítója:
Kanizsainé Dörnyei Mariann 1113 Budapest Vincellér utca 45. 3. emelet 13. ajtó
Mérlegképes regisztrációs száma: 168447

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak
1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői
Az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség egyszerűsített éves beszámolót
készít.
A mérleget a szervezet a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 3. számú melléklet
„közhasznú egyszerűsített éves beszámoló” mérlegének tagolása szerint készíti el, a két oldal
(eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított
likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be.
Az üzleti év eredménykimutatását a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 4. számú
melléklete szerinti részletezésben készítjük el.
Az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség könyvvezetése a kettős könyvvitel
rendszerében, magyar nyelven, forintban történik.
Az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség egyszerűsített éves beszámolója a
mérleg és az eredmény kimutatás mellett a 2011. évi CLXXV. törvény -az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról- szerinti
kiegészítő mellékletet is tartalmaz.
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Az IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség számviteli politikájában teljes
egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz, a
számviteli

törvény

vonatkozó

előírásainak

és

a

479/2016.

(XII.28.)

számú

Kormányrendeletnek megfelelően és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli
elveknek megfelelően vezeti könyveit.

1.02./ Jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1
millió forintot, akkor az 1 millió forint.
1.03./ Nem jelentős összegű hiba
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba
előzőek szerinti értékhatárát.
Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős
összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó - a mérlegkészítés napjáig
megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti módosításokat a mérleg minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem
képezik részét a tárgyév adatainak.
A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően
külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal
elkülönítetten.
Ebben az esetben a mérlegben, külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, a
lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok, vagyis a mérleg
háromoszlopos.
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1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak
tekintjük azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a 10 millió forintot.
Ennek megfelelően az elszámolt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket,
költségeket illetve ráfordításokat ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészítő mellékletben
tételesen bemutatjuk.
1.05./ Jelentős tételek
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió
forintot.

1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel
számoljuk el.
1.07./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.
1.08./ Szövetség vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeljük.
1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeljük.
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2.00./ További kiegészítések
2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések
indoklása
Szövetségünknél nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.
2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
Szövetségünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
Szövetségünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem
fordultak elő.
2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a
források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.
2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak
folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként
összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a
visszafizetés feltételei
A szövetség a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben
nem vállalt garanciális kötelezettséget.
2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek és
nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Szövetségnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Szövetségnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai.
2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
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A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a
biztosítékok fajtáját, formáját
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.
2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Szövetségünk nem rendelkezik saját üzletrésszel.
2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Szövetségünk nem alkalmaz valós értékelést.
2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek,
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Szövetségünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.
2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma:
0 fő.
2.14./ Tárgyévben foglalkoztatott főállású, fizikai foglalkozású: munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma
0 fő
2.15./ Ebből a tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos statisztikai
létszáma
0 fő
2.16./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma összesen
0 fő
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2.17./ A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése
A kiegészítő mellékletben értékelni kell a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet, az
eszközök és a források összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását, a
likviditás és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását, az alábbi mutatókkal:
1. Eladósodottsági mutató = (Kötelezettségek / Saját tőke) X 100

(0 eFt / 1.826 eFt) x 100 = nem értelmezhető
2. Tőkeerősség = (Saját tőke / Mérlegfőösszeg) X 100

(1.826 eFt / 1.879 eFt)x 1 0 0 = 97,18%
3. Likviditási mutató = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100

(1.879 eFt / 0 eFt) x 100 = nem értelmezhető
4. Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek) X

100

((1.879 eFt -0 eFt))/0 eFt) x 100 = nem értelmezhető

Budapest, 2019. május 27.

Dr. Monostori László
Elnök

Dr. Charaf Hassan
Elnökségi tag
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