Jelentés
a MIT közgyűlése részére a 2013. gazdasági beszámolóról

Megvizsgáltam a Magyar Írástanulmányi Társaság 2013. évi gazdálkodásáról készült egyszerűsített
beszámolót és mellékleteit, valamint az azokat alátámasztó bizonylatokat.
1./Megállapításaim az alábbiak:
A beszámolót a vonatkozó előírásoknak megfelelően állították össze, az e célra a Fővárosi
Törvényszék által előírt és az elektronikusan letölthető nyomtatványokon állították össze. És ebben
az évben már a közgyűlés által jóváhagyott beszámolót a jóváhagyó határozattal ( vagy a közgyűlési
jegyzőkönyv vonatkozó részének kivonatával) kötelezően, elektronikusan kell benyújtani.
A beszámoló az alábbi részekből áll:
-

-

egyszerűsített éves beszámoló mérlege, melyben az eszközök és források egyező főösszege:
282 Eft
egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása, melyben a tárgyévi eredmény: -428
Eft, mely veszteség.
közhasznúsági melléklet, amely a közhasznúság megítéléséhez szükséges adatokat
tartalmazza. Az adatok alapján a MIT az elmúlt két év adatai alapján nem lehet közhasznú
szervezet.
szöveges beszámoló, amely a szervezet bemutatásán túl a főbb gazdasági adatok elemzését
tartalmazza.

A beszámoló és az azt alátámasztó adatok a valóságnak megfelelnek, a beszámoló elfogadását
javaslom.

2./ Részletes megállapítások

A szervezet a 2013. évet 428 Eft veszteséggel zárta, mely a korábbi évekkel összehasonlítva lassú
javulást mutat, mivel a veszteség fokozatosan csökken. 2012. évi 733 Eft veszteség 2013. évvégére
428 Eft-ra csökkent, ami relatíve 305 Eft javulást jelent.
A veszteség korábbi években összegyűjtött eredménytartalék terhére került elszámolásra szabályszerűen, amely 2013. december 31-re az előző évi 1.375 Eft-ról 643 Eft-ra csökkent, de még mindig
pozitív.
Figyelembe kell venni azonban, hogy a tartalék folyamatos csökkenése a jelenlegi 215 Eft pozitív
Saját tőkét folyamatosan csökkenti és amint az negatívvá válik, vagy a szervezet megszüntetéséről ,
vagy a tagok többlet befizetéséről kell intézkedni.
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Javasolt hogy jelen közgyűlés emelje fel a tagdíjakat, annak érdekében, hogy a társaság léte ne
forogjon veszélyben
A 2013 évi gazdálkodásból kiemelhető a 2013. novemberi konferencia megszervezése, amely a
szervezet életében talán először nem okozott veszteséget.
2.1. Jelentősebb működési költségek , kiadások
honlap üzemeltetés

31.750,- Ft

székhely bérleti díj I. félév

102.200,-Ft

székhely bérleti díj (irodai szolgáltatás =egyéb szolgáltatás soron)

118.335,-Ft

bankkts

65.558,-Ft

könyvelési díj (melyből 15.000 Ft 2012. évi hátralék volt)

195.000,-Ft

Postakts

62.925,-Ft

Nyomtatvány, irodaszer, festékpatron

65.073,-Ft

Összesen

640.841,-Ft

Összes kiadáshoz viszonyított aránya

42,82 %-a

2.2. A konferencia költségei :
Technikai eszközök biztosításából , marketing terv

153.536,- Ft

Nyomtatvány, irodaszer, bérlet

52.850,- Ft

Szervezési díjából (Liget Catering)

327.660,-Ft

Összesen

534.046,- Ft

Összes kiadásához viszonyított aránya

2.3. Vállalkozási célú tevékenység költsége:
Garfo újság Összes kiadáshoz viszonyított aránya
2.4. Értékcsökkenési leírás (nem pénzbeli kiadás)
Összes kiadáshoz viszonyított aránya

35,67 %-a

163.660,- Ft
10,95 %-a
100.720,-Ft
6,65 %-a

A fenti költségek összes ráfordításokon belüli aránya: 96,09 %
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A konferencia kiadásai is a működési költségek közé sorolandók, de jelentősége és mértéke miatt
kiemelten kerülnek bemutatásra. További észrevétel a konferenciához, hogy előadói kiadások nem
merültek fel.
A fennmaradó 3,91 % ügyvédi díj, repi, kerekítési kiadások, egyéb szolgáltatások, utazási ktsg.
összességében 52.682 Ft, melyek döntő része is a működéshez kapcsolódik, de kicsiny mértéke miatt
nem soroljuk fel tételesen.

3. Az egyes tevékenységek eredményessége :
3.1.Működés eredményessége:
Bevételek (tagdíj és konferencia ) 272000+666600
Kiadások értékcsökkenési leírás nélkül)

938.600 Ft
-1.190.810,- Ft

Eredmény (veszteség)

-252.210,- Ft

Ezen belül a konferencia eredményessége
A konferencia bevétele:

666.600 Ft

Kiadásai

-534.046 Ft

Eredmény (nyereség)

132.554 Ft

3.2. Vállalkozási tevékenység eredménye:
Bevétel
Költség (ELÁBÉ)
Eredmény (veszteség )

88.040,- Ft
- 163.600,- Ft
-75.500,-Ft

Az összesített eredmény: (-)252210+(-)75500+(-)100720 /ÉCS/=- 428.430 Ft veszteség
Látható, hogy a konferencia megrendezése nélkül a veszteség sokkal nagyobb lett volna (236.287
+132554) = 368.841,- Ft. Tehát a konferencia rendezése abban a formában ahogyan történt
lényegesen javította a MIT anyagi helyzetét. Érdemes tovább folytatni.
A vállalkozási tevékenység (grafó újság értékesítése) 75 500 Ft veszteséget hozott, melynek okait
érdemes vizsgálni. Jelen vizsgálat keretében nem volt mód az okok felderítésére. Ha a kapott áron
adja tovább a szervezet, akkor nem lehet rajta veszteség. Felmerül, hogy esetleg tisztelet példányok,
jutalomként adott kiadványok járulhatnak hozzá a veszteséghez. Ha az okok felderítésre kerülnek és
megszüntetésük javítana e tevékenység eredményességén akkor érdemes tovább folytatni, egyéb
esetben megfontolandó a megszüntetése.
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4. A MIT eszközei
A szervezet 11 db eszközzel rendelkezik, főként elektronikus eszközök (számítógép, projektor,
scanner, fénymásoló gép, kihangosító berendezés, laptop, mobiltelefon) és az ezekhez szükséges
szofverek (windows, office), továbbá egy db iratrendező szekrény van a birtokában. Ezek összes nettó
értéke 146.946,- Ft. A nettó érték az értékcsökkenési leírás összegével 2013. évben 100.720 Ft-tal
csökkent. Avultsági szintjük 83,1 %-os. Ez felveti a megújítás igényét. Különös tekintettel arra, hogy a
Microsoft lezárta a korábbi windows programok kezelését, az újak telepítése pedig hardver
költséggel is jár, mivel a régi gépek illesztő hardverei nem minden esetben felelnek meg. Az
immateriális javak és tárgyi eszközök értékének változását az 1. sz melléklet tartalmazza.
5. Készletek
A befektetett eszközökön túlmenően a szervezetnek 2013.december 31-én 5 db garfó újságja
(árukészlet) maradt összesen 4000 Ft értékben.
6. Kötelezettsége szállítói számlákból volt, melyek elsősorban bérleti díjhoz és honlap
karbantartáshoz ill. könyveléshez kötődnek:
Zongor és Olna Kft

17.107,-Ft

SZVSZ 7475 Bt

20.320,-Ft

Deák és Rétfalvi Kft

15.000,-Ft

Összesen

52.427,-Ft

A kötelezettségek közül egyik sem lejárt esedékességű.
7. A követelések 2 Eft-os mértéke személyi jövedelemadó túlfizetésből és kerekítésből származik.
8./ Passzív időbeli elhatárolások soron került kimutatásra a 2013. évet terhelő , de 2014-ben
kiszámlázásra került könyvelési díj 15.000 Ft-ja.
9./ Aktív időbeli lehatárolás soron a 2013-évben kifizetet, de 2014. évet terhelő 12.000 Ft-os domain
regisztráció került kimutatásra.
Összefoglalva megállapítható, hogy a MIT 2013. évben jobban teljesített, mint 2012. évben, azonban
még mindig veszteségesen tudott gazdálkodni. Szerencsére volt kellő tartalék, ami a veszteséget
fedezte így, ebben az évben nem kell a tagoknak többlet befizetést teljesíteni, vagy a
megszüntetéssel foglalkozni.
A gazdálkodás minimális pénzeszközökből és csak a legszükségesebb szintű működési költséggel
tudott megvalósulni.
A szervezet az elmúlt két év adatai alapján nem tud közhasznúvá válni, leghamarabb két év elteltével
lesz lehetősége, ha jelentősen javulnak a gazdasági mutatói. Feltétel:
•

legyen közhasznú tevékenysége (pillanatnyilag nincs)
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•
•
•
•

két év átlagában a bevétele érje el az 1 millió Ft-ot
Legyen társadalmilag támogatott (SZJA 1 %, támogatói befizetések)
bevételének 20 %-át érje el az alkalmazottak személyi jellegű kifizetése
legyen társadalmi munkás foglalkoztatottja (bejelentett)

Jelenlegi beszámoló alapján az öt mutatóból csak egy teljesül, de legalább háromnak kellene.
Budapest, 2014. május 08.

Filep Irén
gazdasági ellenőr
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