A Magyar Pszichológiai Társaság Számvizsgáló Bizottságának beszámolója az MPT 2020. évi
gazdálkodásáról
Tisztelt MPT Vezetőség/Küldöttközgyűlés!
A Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) Számvizsgáló Bizottsága (SzVB) áttekintette az MPT
2020. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységét összegző, a könyvelő cég által elkészített
Egyszerűsített éves beszámolót, és a hozzá kapcsolódó kimutatásokat. Vizsgálatunk fő
megállapításait a következőkben foglaljuk össze:
1. Bevételek, ráfordítások, eredmény
Az MPT 2020. évi összes bevétele 11 400 E Ft volt, ami 19 592 E Ft-tal, 63%-kal alacsonyabb az
előző évinél. A bevételcsökkenés legnagyobb részét a Nagy gyűlés elmaradásához kapcsolódó
árbevétel kiesés eredményezte, de jelentős mértékben csökkentek a tagdíjbevételek és a
támogatások is. A bevételek változását a következő táblázat mutatja:
Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások
Összes bevétel
1.

2020-2019
E Ft
-15 125
-4 467
-2 546
-1 938
-19 592

2020/2019
%
-71%
-46%
-49%
-44%
-63%

sz. táblázat. A bevételek változása 2019-2020. között

Az MPT 2019. évi összes ráfordítása 15 541 E Ft volt, ami 9 091 E Ft-tal, 37%-kal alacsonyabb
az előző évinél. A ráfordításon belül az Anyagjellegű ráfordítások aránya a legmagasabb, az
összes ráfordítás 79,6%-át tette ki. A ráfordítások változását a következő táblázat mutatja:
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás
2.

2020-2019
E Ft
-8 087
-1 287
191
46
46
-9 091

2020/2019
%
-40%
-31%
100%
4600%
767%
-37%

sz. táblázat. A ráfordítások változása 2019-2020. között

Az MPT eredménye 2020. évben -4 141 E Ft, ami, 10 501 E Ft-tal alacsonyabb az előző év
eredményénél. A veszteséget, illetve a nagymértékű eredménycsökkenést az MPT nagygyűlés
elmaradásához köthető bevételkiesés mellett az magyarázza, hogy a ráfordításokat nem
sikerült a bevételkiesés mértékének megfelelő szinten csökkenteni.

2. Mérleg
Az MPT összes eszközének és forrásának értéke 2020. év végén 22 690 E Ft volt, ami
6 243 E Ft-tal, 21,6%-kal alacsonyabb az előző évi értéknél. Az eszközök összes csökkenését a
forgóeszközök 8 100 E Ft értékű, 28%-os csökkenése és a befektetett eszközök 1 807 E Ft
értékű (100%) növekedése eredményezte.
Az eszközök csökkenését a saját források 4 141 E Ft értékű, 15,6%, és a kötelezettségek
534 E Ft értékű, 68,5% csökkenése kísérte. A saját források csökkenése a 2020. évi
veszteségből származott. 2020. év végén a saját források értéke 20 690 E Ft volt, ami az összes
forrás 98,4%-át jelentette.
Vizsgálatunk alapján megállapítható, hogy az MPT a pénzügyi és számviteli szabályokat
maradéktalanul betartja, az MPT gazdálkodása a 2020 évben a pandémiás korlátozásokra
visszavezethető bevételkieséshez köthetően realizált veszteség ellenére stabil, a társaság
megfelelő pénzügyi tartalékkal rendelkezik működése finanszírozásához.
Az MPT Vezetősége 2021. évre nullaszaldós eredményt prognosztizál. Az SzVB az előző
évekhez hasonlóan javasolja, és támogatja az MPT Vezetőségét abban a törekvésében, hogy
növelje a társaság bevételeit, erősítse pályázati tevékenységét, fokozza a tagtoborzást,
népszerűsítse az szja 1%-ából való felajánlásokat és keressen támogatókat tevékenységei,
rendezvényei finanszírozásához.
Kérjük a tisztelt Vezetőséget és a Küldöttközgyűlést, hogy megvitatás után az SzVB 2020. évi
beszámolóját fogadja el!
Budapest, 2021. április 15.
Kádi Anna
SzVB elnök

