A Magyar Pszichológiai Társaság Számvizsgáló Bizottságának
beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról
Tisztelt MPT Vezetőség/Küldöttközgyűlés!
A Magyar Pszichológiai Társaság 2016. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről a Számvizsgáló
Bizottság (SzVB) az alábbi jelentést terjeszti elő:
A Társaságnál 2016. év végén könyvelőváltás történt, mely némi könyveléstechnikai átalakulást is
eredményezett, ennek megfelelően a Társaság pályázati forrásainak megfelelő elhatárolása miatt a
2016-os mérleg 3 oszlopos lett, a 2015. évi mérleg helyesbítésre került.
Az SzVB áttekintette az MPT Közhasznúsági jelentését, benne a könyvelő cég által elkészített
Egyszerűsített éves beszámolót. Az SzVB megvitatta a fenti kimutatásokat.
Megállapítható, hogy az MPT a pénzügyi és számviteli szabályokat maradéktalanul betartja.
A 2016. évi beszámoló pénzügyi fő adatai:
1. Az MPT 2016. évi összes bevétele 30.366.000 Ft volt. A 2015. évi bevétel -4.293.000 történő
korrekciójára került sor, két pályázati forrás (APA, Erasmus) megfelelő elhatárolása miatt. A
2016. évi bevétel így közel 6 M forinttal haladja meg a 2015. évi (korrigált) 24.543.000 Ft-ot.
2. Csökkentek a társaság 2016. évi ráfordításai, mely 26.829.000 Ft-ot tesznek ki, szemben a
2015. évi 30.160.000 Ft-tal.
3. Így a tárgyévi eredmény, vagyis a bevétel és ráfordítás különbözete: 3.537.000 Ft, ami jelentős
javulást mutat az előző évi (korrigált): -5.619.000 Ft-hoz képest (ez tartalmaz 2.000 Ft adófizetési
kötelezettséget).
4. Enyhe csökkenés történt a tagdíjból származó bevételekben: 2016-ben 4.398.000 Ft folyt be,
szemben a 2015. évi 4.514.000 Ft-tal.
Bár a Társaság utolsó két évi, összesített mérlege negatív, de a közhasznúsága továbbra is fennáll a
további feltételek teljesülésének köszönhetően.
Az SzVB továbbra is javasolja, hogy az MPT erősítse meg önálló, ill. társpályázati tevékenységét,
fokozza a tagtoborzást, népszerűsítse az szja 1%-ából való felajánlásokat az MPT-n kívül is, keressen
szponzorokat, akár további, nem szakmabeli közönség számára nyitott rendezvények szervezéséhez. A
képzések átalakításából adódó következményeket mérlegelje, hogy az milyen mértékben érinti a
bevételek változását.
Kérem a tisztelt Vezetőséget/Küldöttközgyűlést hogy megvitatás után az SzVB 2016. évi beszámolóját
fogadja el!
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