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Az ellenőrzés kiterjed

A 2017. évről a számviteli törvény szerint elkészített
beszámolóra, valamint a pénzügyi és gazdálkodási
tevékenység szabályszerűségének vizsgálatára

A rendelkezésre bocsátott beszámoló, és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat és az
alapbizonylatok a vizsgálat során szúrópróbaszerűen ellenőrzésre kerültek, amelyek mind az
alaki, mint pedig a tartalmi követelményeknek megfeleltek.
Az Egyesület tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenysége a nemzetközi szintű hatékony
felsőoktatás feltételeinek elősegítése, tanfolyamok, fórumok szervezése, lebonyolítása a
gazdasági tevékenység összhangjának erősítésére, a jogszabályok zökkenőmentes
bevezetéséhez, a tagjai részére a szükséges információk biztosítása.
Az Egyesület tevékenységének 2017. évi összes bevétele 4 047 E Ft, amely a következő
tételekből áll:
 értékesítés nettó bevétele (szolgáltatások) 378 E Ft,
 egyéb bevételek (tagdíjak) 3 669 E Ft
A tevékenység összes ráfordítása 3 327 E Ft, amelyek következők voltak:
 anyagjellegű ráfordítások 2 745 E Ft, amely tételek között a működés közvetlen
költségei (telefon, internet, nyomtatvány, papír, festék, bérleti díj), az oktatás és
továbbképzés költségei, a tagsági díjak és a könyvelési költségek kerültek
elszámolásra,
 személyi jellegű ráfordítások 542 E Ft, amely a munkavállalók bérköltségét, a vezető
tisztségviselők juttatásait, természetbeni juttatások és reprezentációs költségek
összegét, továbbá a megbízási díjak és természetbeni juttatások összegét, és mindezek
járulékát tartalmazza,
 egyéb ráfordítások 40 E Ft.
Az Egyesület pénzkészlete 1 392 E Ft volt, amely a pénztár és az elszámolási betétszámla
záró egyenlegét tartalmazza. A követelések összege 331 E Ft, a rövid lejáratú kötelezettségek
55 E Ft. A számlák és egyéb kötelezettségek teljesítése folyamatos, lejárt tartozás nincs.

Az Egyesület tárgyévi eredménye 720 E Ft, amely a költségek visszafogásának eredménye,
mert bár a bevételek alatta maradtak a tervezett nagyságrendnek, de ezzel párhuzamosan
jelentősen csökkentek a kiadások is.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez. Gazdálkodása a 2017. évben
kiegyensúlyozott és eredményes volt.
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek törvény szerinti egyszerűsített beszámolóját
(egyszerűsített éves beszámoló mérlege és egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása) a törvényi előírásoknak megfelelően készítették el a beszámoló alapját képező
főkönyvi kivonattal egyezően.
A felügyelőbizottság a beszámolót elfogadásra javasolja, értékeli, hogy az Egyesület az elmúlt
időszakban a ráfordításait a lehető legnagyobb mértékben lecsökkentette, ugyanakkor az is
látható, hogy az elkövetkező időszakban ez már nem érvényesíthető, ezért javasolt a bevételi
struktúra emelése.
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