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Statisztikai számjel: 1 8 O 7 5

Nyilvántartási szám: 6 6 O 8

Cégnév: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2013.12.31.

Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban
Sor-

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
szám

1. A. Befektetett eszközök 54937 53957

2. 1.IMMATERIÁLIS JAVAK 5639 5880

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 49298 48077

4. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - -
5. B. Forgóeszközök 159255 163854

6. 1.KÉSZLETEK - -

7. II. KÖVETELÉSEK 2170 3181

8. Ill. ÉRTÉKPAPíROK 24595 30532

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 132490 130141

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 2112 1175

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 216304 218986

Források (passzívák) adatok E Ft-ban
Sor-

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
szám

12. D. Saját tőke 201266 203138

13. 1.JEGYZETT TŐKE - -

14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE - -

15. Ill. TŐKETARTALÉK 15867 15867

16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 176751 185399

19. V.TÁRGYÉVIEREDMÉNY,ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 6898 1 886

20
VI. TARGYEVI EREDMENY, VALLALKOZASI

1 750 14
TEVÉKENYSÉGBŐL -

21. E. Céltartalékok - -
22. F. Kötelezettségek 15038 15833

23. 1.HÁTRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK - -
24. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - 9

25. Ill. RŐVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 15038 15824

26. G. Passzív időbeli elhatárolások - 15

27. FORRÁSOK ÖSSZESEN 216304 218986

Budapest, 2014.04.24.

AZ\Egyesofet elnöke



Statisztikai számjel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 075

Nyilvántartási szám: 6 6 O 8

Cégnév: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

2013.12.31.

Előző év Tárgyév
Sor- A tétel megnevezése Alap Vállalkozási

összesen
Alap Vállalkozási

összesen
szám tevékenvséo tevékenvsén tevékenvsén tevékenvsén

1. Értékesítés nettó árbevétele 73244 31646 104890 77 546 19139 96685

- ebből Tagdíjak 45885 - 45885 50245 - 50245

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 621 268 889 - - -

Ill. Egyéb bevételek 5 2 7 71 17 88

- ebből támogatások - - - - - -

IV. Anyagjellegű ráfordítások 33082 14681 47763 32837 8497 41 334

V. Személyi jellegű ráfordítások 34926 15090 50016 39399 9726 49125

VI. Értékcsökkenési leírás 3186 1 376 4562 4845 1 196 6041

VII. Egyéb ráfordítások 20 644 664 1 875 547 2422

A.
UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG

2656 125 2781 ' -1 339 -810 -2149
EREDMÉNYE

VilI. Pénzügyi műveletek bevételei 4311 1862 6173 3225 796 4021

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai - - - - - -

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 4311 1862 6173 3225 796 4021

c. SZOKASOS VALLALKOZASI
6967 1987 8954 1886 -14 1872

EREDMÉNY

X. Rendkívüli bevételek - - - - - -
XI. Rendkívüli ráfordítások 69 30 99 - - -

D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY -69 -30 -99 - - -
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 6898 1957 8855 1886 -14 1872

XII. Adófizetési kötelezettség - 207 207 - - -

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 6898 1750 8648 1886 -14 1872

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 6898 1750 8648 1886 -14 1872

adatok E Ft-ban

Budapest, 2014.04.24.



A MAGYAR SZÁMVITELI SZAKEMBEREK EGYESÜLETE
2013. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
KIEGÉSZITÖ MELLÉKLETE

A. ÁLTALÁNOS RÉsz

Név:
Rövidített név:
Székhely:
Bejegyzési szám:
Statisztikai számjel:
Adószám:
Tevékenységi kör:
Képviselő:

Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Számviteli Egyesület
1024 Budapest, Margit krt. 7. Ill. 5.
11 Pk. 60931/2, sorszám: 6608.
18075814-8559-529-01
18075814-2-41
érdekképviselet
Dr. Nagy Gábor elnökJIHGFEDCBA

R ö v id íte tt S zá m v ite l i P o li t ik a

Az 1/2001. Elnökségi határozattal elfogadott számviteli politika és módosításának lényeges
vonásai a következők:

A beszámoló készítés rendje:

• alkalmazott számviteli szabályrendszer: 2000. évi C. tv.és módosításai (Számviteli tv.),
224/2000.(12.19.) Korm .rendelet

• a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló

• a mérlegkészítés időpont ja: tárgyévet követő év február 28.
• alapszabály szerint aláírásra jogosult: az Elnök (Dr. Nagy Gábor, 1037 Budapest,

Mátyáshegyi út 2.1. em.)

• beszámoló készítésért felelős: Kontha Veronika, mérlegképes könyvelő Reg.sz.: 168721,
cím: 1043 Budapest, Kassai u.11.

• könyvvizsgálat: Munkácsi Márta kamarai tag könyvvizsgáló, tagsági szám: 001821

• az elnökség részére kiadott könyvvizsgálói jelentés elkészítési határideje: a küldöttgyűlést
előkészítő elnökségi ülés időpont ja

• az egyszerűsített mérleg formája: "A" típusú

• az eredménykimutatás választott formája: összköltség eljárású "A" típusú

• a könyvvezetés módja: kettős könyvvitel

Az Egyesület Számviteli Politikája az alaptevékenység árbevételeként rögzíti a természetes és
pártoló tagok éves tagdíját, oktatási árbevételét. Vállalkozói tevékenység bevételeként kezeli
a regisztrált mérlegképes és egyéb oktatásokon, az egyesületen kívüli személyek részvételi
díját és a tagoknak, nem tagoknak értékesített szakmai kiadványok ellenértékét.
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Épületek: hasznos élettartam 50 év, leírási kulcs évi 2%,
Műszaki gépek, egyéb berendezések:

számítógépek, illetve az így vezérelt műszaki gépek hasznos élettartama 3 év,
leírási kulcs évi 33,3%,
egyéb gépek, berendezések hasznos élettartama 6,9 év, leírási kulcs 14,5%.

Könyvviteli zárlat:

• évközi zárlat: a vezető ség igényeinek megfelelően,
• leltár: mérleg fordulónapjával, az eszközök és források mennyiségi és értékbeni

számbavételével, tényleges bekerülési értéken, a 3/2001.sz. szabályzat előírásainak
megfelelően,

• éves zárlat: a mérleg fordulónapjával, valamint a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés
időpont ja közötti - a beszámolási időszakot érintő - gazdasági események minősítése,
számbavétele után.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegtételeinek értékelése: tényleges bekerülési vagy
nyilvántartási értéken történik a 2/2001. sz. szabályzat szerint.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása

A szakmai és irodai tevékenység folytatását elősegítő eszközöket a várható hasznos időtartam
szerint minősítjük és ennek függvényében meghatározott lineáris leírási kulcs alkalmazásával,
kerül elszámolásra az értékcsökkenési leírás a Számvitelitörvény előírásainak megfelelően.
A hasznos időtartam a műszaki-gazdasági avulással megegyező, a maradványérték nulla.

A Számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a százezer forint alatti tárgyi eszközök,
vagyoni értékű jogok egyösszegben, költségként való elszámolása használatbavételkor,
aktiváláskor történik.

Az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogok leírási ideje 3 év, a leírási kulcs 33,3 %.

A tárgyi eszközök lineáris leírása - a használati idő figyelembevételével - egyedi értékeléssel,
az alábbiak szerint történik:

Az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza a Szt.-ben előírt
számszaki adatokat, szöveges információkat, továbbá a 22412000.(XII.19.) Korm. rendeletben
előírt tájékoztató adatokat.

A Számviteli Egyesület 1995. június 22-én alakult, tevékenységet 1995. szeptember l-jétől
folytat. 1996-tól az Egyesület országos hatáskörű, tevékenységét a húsz, jogilag nem önálló
helyi szervezet és a többirányú szolgáltatási feladatot ellátó főtitkári hivatal útján végzi.

A szervezet célja a magyar számviteli szakemberek szakmai felkészítése és érdekképviselete,
a tagokat szolgáló, megfelelő szakmai és érdekvédelmi szolgáltatások biztosítása.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődje a Pénzügyminisztérium, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara és a Számviteli Egyesület 2001. szeptember 3-án alapította meg a
Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítványt, melynek működési célja a nemzetközi
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számviteli standardok magyar nyelvű fordítása és gondozása, valamint a magyar számviteli
szakma folyamatos tájékoztatása. 2013. évben pénzeszköz átadás nem történt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődje a Pénzügyminisztérium, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara mellett a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete is a
SZÁMVITEL, ADÓ, KÖNYVVIZSGÁLAT szakfolyóirat egyik alapítója, a vonatkozó
szerződés alapján az Egyesület részesedése 5 %. A szakfolyóirat 2013. évi megjelenéséből az
Egyesületnek eredménye (ráfordítása, bevétele) nem keletkezett.

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli
Szolgáltatók Országos Egyesülete, a Könyvelőirodák Országos Szövetsége 2010. októberben
hozta létre a Magyar Adótanácsadók és Könyvelők Szövetségét (MAX).

6



B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASPECIFIKUS RÉsz

1. Mérleghez kapcsolódó információkJIHGFEDCBA

B e fe k te te tt e szk ö zö k

Az alábbiakban részletezett, tevékenységet éven túl szolgáló immateriális javak nettó értéke
5880 eFt.

megnevezés adatok eFt-ban

Dimenzió főkönyvi program 963

Dimenzió tárgyi eszköz nyilvántartó 251

Nexon bérprogram 78

KARDOS oktatás és számlázó 2818

ANTART weboldal és tagnyilvántartó 1 770

Összesen: 5880

A tárgyi eszközök nettó értéke 48 077 eFt, melynek 93,9 %-a ingatlan.

Tárzyí eszközök adatok eFt-ban

Ingatlanok 45 152

~űszakigépek, berendezések 1 574

Egyéb gépek berendezések 1 351

Összesen: 48077

Az eszközök elhasználódásának tervezett ütemében 6 041 eFtterv szerinti értékcsökkenési
leírás került elszámolásra, melyből a 100 eFt alatti immateriális javak és tárgyi eszközök
használatbavételkor érvényesített egyösszegű leírása 1 555 eFt.

A befektetett eszközök nyilvántartott adatai - leltárral alátámasztva - a valós vagyoru
helyzetet tükrözik.

2013. évben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor.

Befektetett eszközök nettó értéke összesen: 53957 eFt
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F o rg ó e szk ö zö kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az Egyesületnek a mérlegfordulónapi leltár alapján vásárolt, illetve saját termelésű készlete
nincs.

A mérlegben szereplő forgóeszközök kiemelt tételeinek alakulása:
adatok ezer Ft-ban

MeJ;!nevezés 2012. dec. 31. 2013. dec. 31. 2013/2012
Belföldi vevők 2080 2661 127,9%

Egyéb követelések 90 520 577,8%

Ertékpapírok 24595 30532 124,1%

Pénztárak 1622 1 161 71,6%

Elszámolási betétszámlák 41964 52006 123,9%

Lekötött betétek 88904 76974 86,6%
Forgóeszközök 159255 163854 102,9%

adatok ezer Ft-ban

A bázis évhez képest a pénzeszköz állomány 2 349 eFt csökkenése mellett az értékpapír-
állomány 5 937 eFt-tal növekedett.

Az Egyesület likvid eszközeinek értéke 160 673 eFt. Bázis időszakhoz képest a növekedés
3 588 eFt, mintegy 2,28 %.

A vevőkövetelések teljes összege 2 661 eFt az oktatási tevékenységhez kapcsolódik.
Az egyenlegközlő levelek kiküldésre kerültek.

Az egyéb követelések között az iparűzési adó visszajáró összege szerepel 212 eFt, a 2013.
évre nyilvántartásba vett szállítói tartozás ok 2014. évben érvényesíthető előzetesen
felszámított Áfa összege 264 eFt, valamint téves utalás 44 eFt összegben.

Az egyéb követelések értéke összesen: 520 eFt.

Az értékpapír állomány szervezeti egységenkénti alakulása a következő:

SzervezetieevséJ;! 2012.dec.31. 2013.dec.31. 2013/2012
Békés 3000 8000 266,7%
Borsod-A-Zemplén 17395 19632 112,9%
Jász-N agykun-Szolnok 500 500 100,0%

Pest 3700 2400 64,9%

Összesen 24595tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
...,..

30532 124,1%

Forgóeszközök értéke összesen: 163854 eFt
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ezer Ft-banJIHGFEDCBA

A k tív id ő b e li e lh a tá ro lá so k

A bevételek aktívelhatárolása 966 eFt, ebből lekötött betétek utáni kamatelhatárolás összege
159 eFt, kamatozó kincstárjegy utáni 2013. évi árfolyamnyereség 807 eFt.

Költségek 209 eFt összegű aktív időbeli elhatárolása a következő évre áthúzódó újság- és
jogtár előfizetések értékét mutatja.

Aktív időbeli elhatárolások értéke összesen: 1175 eFt

S a já t tő k e

A saját vagyon összege a tárgyévi mérleg szerinti nyereség 1872 eFt összegével 203 138 eFt-
ra növekedett.
A tőketartalék 15 867 eFt, összege nem változott, me ly az 1996. évi EU Phare szerződés
alapján fejlesztési célra kapott támogatás 1996. évi hatályos számviteli szabályok szerint
elszámolt összege.
Az eredménytartalék, az előző évek felhalmozott eredménye185399 eFt.

Saját tőke értéke összesen: 203138 eFt

H o sszú le já ra tú k ö te le ze ttsé g e k

Hosszú lejáratú kötelezettségek között a Magyar Telekom NyRt.-től, részletre vásárolt
telefonkészülék 2015. évre esedékes törlesztő részletét mutatjuk ki 9 eFt értékben.

R ö v id le já ra tú k ö te le ze ttsé g e k

Megnevezés 2012.dec.31. 2013.dec.31. 2013/2012
Következő évi tagdíjak tárgyévben,

6793 6586 97,0%
előre kifizetett összege
Belföldi szállítók 2665 3639 136,5%
SZJA befizetési kötelezettség 833 750 90,0%
ERO 292 195 66,8%

SZOCHO 904 1 004 111,1%

Afa kötelezettség 771 433 56,2%
Személyi jellegű kifiz. elsz. 850 1 106 130,1%

TB kötelezettség,. 489 616 126,0%

Társasági adó fizetési kötelezettség 207 O 0,0%
Rövid lejáratú kölcsönök (Telekom) 27

Egyéb kötelezettség 1 234 1468 119,0%

:Rövid ]c.i ára.ttíköteleiettség 15038tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA...... 15824 105,2%

A 2013. december 31-én fennálló szállítói és költségvetésikötelezettségek pénzügyi
rendezése a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént.
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A Számviteli Egyesület a 2013. üzleti évben iparűzési adó fizetésére kötelezett, melynek
összege 351 eFt. A befizetett előleg: 563 eFt, a különbözet,212 eFt értékben a követelések
között szerepel.

Társasági adó fizetési kötelezettsége az Egyesületnek 2013. évre nincs.
A társasági adóalapba - az Alapszabály 10. pontja értelmében - a vállalkozási tevékenységből
származó eredmény került, melyet módosított a jogszabályban meghatározott - vállalkozási
árbevétel arányában korrigált - adó alap növelő és csökkentő tételek értéke.
Vállalkozási tevékenységből származó adózás előtti eredmény: - 14 eFt, veszteség

Az egyéb kötelezettségek között 1 468 eFt értékben a vevőknek és tagoknak visszajáró
összegeket mutatjuk ki.

Passzív időbeli elhatárolások értéke összesen: 15 eFt

Kötelezettségek értéke összesen: 15833 eFttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AJIHGFEDCBAp a ssz ív id ő b e li e lh a tá ro lá so k

Költségek passzívelhatárolására került sor 15 eFt értékben, me ly 2013. évet terhelő
elektromos áram és gázfelhasználás költsége.
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adatok ezer Ft-ban

II. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk

Az Egyesület által realizált árbevétel:

Megnevezés 2012.évi tény 2013.évi tény 2013/2012
Árbevétel összesen 104890 96685 92,2%
+tagdljbevétel 45885 50245 109,5%

-természetes tagok 34224 39872 116,5%
-pártoló tagok 11 480 9765 85,1%
=igazolvány díjak 181 608 335,9%

Regisztrált és egyéb oktatás, szolg.
59005 46440 78,7%

Árbevétele
~alaptevékenység 27359 27301 99,8%

=regisztrált oktatás (tagi részvétel) 23676 24819 104,8%
=egyéb oktatás, 3683 2482 67,4%

-vállalkozóí tevékenység 31646 19139 60,5%
=regisztrált oktatás (nem tagi részvétel) 25234 14765 58,5%
=továbbszámlázott szolgáltatás 653 825 126,3%
=egyéb oktatás 5320 2892 54,4%
=kiadvány, üzletviteli tanácsadás, egyéb 439 657 149,7%

A 2013. évben a természetes tagok létszáma 2139 főről, 2492 főre emelkedett, míg a pártoló
tagok képviseleti helyeinek száma 328-ról 279-re csökkent. A taglétszám növekedése
összességében a tagdíj bevételek 9,5 %-os növekedését eredményezte.

2013.januártól a regisztrált könyvviteli szolgáltatók kötelező képzését a Nemzetgazdasági
Minisztérium kreditpontos rendszerűvé alakította áto Ezzel egyidejűleg a továbbképzés
átsorolásra került a hatósági jellegű képzések közül az egyéb szakmai képzések közé és az
ÁFA mentes képzés ÁFA kötelessé vált.

Az alaptevékenység oktatási bevételének 0,2%-os csökkenését a tagdíjbevételek növekedése
jól kompenzálta.
Az új továbbképzési rendszer bevezetése a vállalkozói oktatási bevétel jelentős, 41,5%-os
csökkenését eredményezte.

Az egyesületi szolgáltatásokhoz - alap- és vállalkozói tevékenységhez - kapcsolódó
alábbiakban bemutatott költségek összege 96 500 eFt, melynek jogcímenkénti és százalékos
bontása a következő:

Megnevezés 2012. évi tény 2013. évi tény

Anyagjellegű ráfordítások 47763 eFt 46,67% 41 334 eFt 42,83%

Személyi jellegű ráfordítások 50016 eFt 48,87% 49 125 eFt 50,91%

Értékcsökkenési leírás 4562 eFt 4,46% 6041 eFt 6,26%

Összesen 102341eFt 100,00%tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.... 96500 eFt 100,00%
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Az árbevételhez kapcsolódó ráfordítások az előző évihez képest 5,7%-kal (5 841 eFt-tal)
csökkentek, melynek következtében a tárgyévben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
2 149 eFt veszteség.

A költségek tényleges alakulását elsősorban az oktatáshoz, szervezéshez kapcsolódó
anyagjellegű ráfordítások jelentős (6429 eFt) 13,5%-os csökkenése, a vállalkozói, megbízási,
felhasználói szerződések díjának és a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek enyhe
csökkenése, valamint az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenésének növekedése
együttesen befolyásolták.

Az egyéb bevételek összege 88 eFt értékben kapott késedelmikamat és lejárt, vevőkkel
szembeni kötelezettségek leírt összege.
Az egyéb ráfordítások 2422 eFt-os értékéből:

• 538 eFt Behajthatatlan követelés,

• 35 eFt Késedelmi kamat,
• 59 eFt ÁF A-önellenőrzési pótlék

• 351 eFt Iparűzési adó,

• 71 eFt Építményadó
• 1366 eFt Ráfordításként elszárnolt, le nem vonható ÁFA

• 2 eFt kerekítés,JIHGFEDCBA

A szo k á so s te v é k e n y sé g b e v é te le i é s rá fo rd ítá sa i:

A ráfordításként elszárnolt le nem vonható áfát a kreditpontos továbbképzés áfa-kötelessé
tétele eredményezte. Az önellenőrzési pótlék is ezzel függössze. A kettő együttes összege
1 717 eFt, az összes egyéb ráfordítás több mint 70%-a.

P é n zü g y i m ű v e le te k e re d m é n y e

A pénzügyi műveletek bevétele 4 021 eFt, amely a forintbetétek kamatából és értékpapírok
árfolyamnyereségéből származik.

Pénzügyi műveletek ráfordítása címén összeg nem merült fel, így a pénzügyi műveletek
eredménye is 4 021 eFt.BA

Szokásos v á lla lk o zá s i e re d m é n y

A fentiek hatására a szokásos vállalkozási tevékenység eredménye 1 872 eFt-ban
realizálódott.

A d á zá s e lő tt i e re d m é n y

A tevékenységekhez kapcsolódó adózás előtti pozitív eredményváltozás összege is 1 872 eFt,
mivel rendkívüli bevétel és ráfordítás nem volt.
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adatok Ft-banJIHGFEDCBA

M é r le g sze r in ti e re d m é n y

2013. évben az adózás elötti eredmény 1.872 eFt. A vállalkozási tevékenység után társasági
adó fizetési kötelezettség nem keletkezett, így a mérleg szerinti eredmény 1 872 eFt.

Társasági adóalap meghatározása

Sorszám Meanevezés ÖsszesentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Tagdíj bevétele

27300825Alaptevékenység oktatási árbevétele2

3

91

921

50245000

Alaptevékenység összesen 77545825
3.1

3.2

Vállalkozási tevékenység oktatási árbevétele

Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele 1 482 151

922

93

17657158

....•.......•

1
4

..",:'

..

5 Oktatási és egyéb árbevétel (2+4) 46440134185

Nettó árbevétel összesen (1+5)6
:;;:::7

Adózás elötti eredményt módosító tételek:

Vállalkozási tevékenység adózás elötti eredménye:

Adózás elötti eredményt módosító tételek
Adótörvény szerint elszámolt amortizáció arányos része:
Sztv. szerint elszámolt amortizáció arányos része:

Társasági adó alapja:

Társasági adó:

96685134

Ft-ban

14323.-

1 195904.-
1 195904.-

14323.-
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• természetes tagok tagdíja
• pártoló képviseleti hely tagdíja
• tagsági igazolvány költségtérítése

16.000 Ftlfő/év

35.000 Ftlkh/év

1.000 Ft/fő

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

2013. december 31-én érvényes képviseleti helyek száma: 2771 fő

- természetes tagok:
- pártoló tagok:

2492 fő
279 képviseleti hely

Az Egyesület - a tagdíjszabályzat előírása szerint - 2013. évben a következő tagdíjakat
érvényesítette:

A tagságnak a tagdíj ellenében nyújtott szolgáltatások:

• évi öt alkalommal megtartott szakmai felkészítő programok, vázlattal alátámasztva,

• összeállítások a számviteli, adótörvényi változásokról
• a főtitkár által az aktuális kérdésekre adott állásfoglalások.

A 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény, valamint a könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
együttes hatására, 2014. március 10. napján az Egyesület oktatási tevékenysége kikerült a
felnőttképzési törvény hatálya alól

Az Egyesület sikeresen pályázott a regisztrált könyvviteli szolgáltatók 2013. és 2014. évi
kötelező továbbképzésére, adótanácsadói, adószakértői,okleveles adószakértői oktatásra.JIHGFEDCBA

V a g y o n i, p é n zü g y i, jö v e d e lm i h e ly ze t e le m zé se

Az Egyesület rendelkezésre álló eszközeinek értéke 218 986e Ft, amelyből abefektetett
eszközök értéke 53 957 eFt (24,64%).

Az Egyesületnél a forgóeszközök aránya 74,82 %, amely meghatározó an likvid és mobil
eszköz.
A saját tőke aránya 2013. évben 92,76 %. A tartósan lekötött,befektetett eszközök és a saját
források összhangja megfelelő, a befektetett eszközök tőkefedezete 3,76-szoros.

Az Egyesület által bevallásra került adók és járulékok egyeztetése megtörtént, az
adófolyószámla eltérést nem mutat.

14

•



Az Egyesületnél foglalkoztatott munkavállalók átlagos, teljes munkaidősre számított
statisztikai létszáma 2013. évben: 4 fő.

Alkalmazottak bérköltsége
Felhasználási szerződések díja
Megbízási szerződések díja
Kisösszegű kifizetések
Egyszerűsített munkavállalás bérköltsége

18661 eFt
5797 eFt
9272 eFt

27 eFt
600 eFt

Összesen: 34357 eFt

Az Egyesület környezetre káros, környezetszennyező tevékenységet nem folytat.

Budapest, 2014. április 24.

2013. évben az Egyesület:

a) Központi költségvetési támogatásban nem részesült.

b) Helyi önkormányzati költségvetési támogatásban nem részesült.

c) Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapból nyújtott
támogatásban nem részesült.

d) Normatív támogatásban nem részesült.

e) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózórendelkezése szermti
felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján meghatározott összeg nem
került kiutalásra, mivel az Egyesület arra nem jogosult.

f) Az Egyesületnek közszolgáltatásból származó bevétele nincs.

15



MAGYAR SZÁMVITELI SZAKEMBEREK EGYESÜLETEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KIVONAT a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének 2014. április 24-ei
közgyűlésről készült jegyzőkönyvből

"Készült: a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete (nyilvántartásba vételi száma:
6608 - Fővárosi Bíróság - Számviteli Egyesület) 2014. április 24. napján megtartott
küldöttgyűlésén a Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. E
épület 307. termében
Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz eredeti példányban csatoltjelenléti ív szerinti küldöttek és
meghívottak.

K.m.f.

A Küldöttgyűlés az Alapszabály 39. pontja szerint szabályszerűen került összehívásra, a
jelenléti ív szerint 38 fős küldöttlétszámra tekintettel aKüldöttgyűlés határozatképes.
Javaslom, hogy a Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv vezetésével dr. Zoltán Gábor ügyvéd távolléte
miatt Botka Erika úrnőt bízza meg. Egyetértésüket kézfelnyújtással jelezzék.
A küldöttek egyhangú szavazással elfogadták Botka Erika főtitkárt jegyzőkönyvvezetőnek.
Az egyes napirendi pontokhoz a küldöttek az írásbeli előterjesztésben részletezett írásbeli
előkészítő anyagokat - napirendenkénti bontásban - maradéktalanul megkapták.
Felkérem Botka Erika úrnőt a jegyzőkönyv vezetésére.

1.JIHGFEDCBAE lső n a p ire n d i p o n t: A 2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés
vitája, elfogadása. Az Egyesület 2013. évi tevékenységének értékelése.

1/2014. (lV.24.) Számviteli Egyesület határozata:
A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének Küldöttgyűlése az Egyesület 2013.
üzleti éve egyszerűsített éves beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést - egy
tartózkodással- elfogadta, így a Számviteli Egyesület 2013. üzleti éve egyszerűsített éves
beszámolójának mérlegét 218.986eFt mérlegfőösszeggel és1.872eFt mérleg szerint
eredménnyel jóváhagyja."

Dr. Nagy Gábor
az Egyesület elnöke

ru
~/-----------------------

Botka ~rika
a jegyzőkönyv vezetője



Független könyvvizsgálói jelentés BA

A Magyar Számvite li Szakemberek Egyesülete küldöttgyO lése részére tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elvégeztem a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesü/ete (1024 Budapest, Margit krt. 7. Ill/5.) mellékeltHGFEDCBA2 0 1 3 . é v i

e g y s z e rű s íte t t é v e s b e s z á m o ló já n a k a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i

fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszeg 2 1 8 .9 8 6 E F t, a mérleg szerinti

eredmény 1 .8 7 2 E F t (n y e re s é g ) - , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a

számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott

általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért,

amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetövé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás

állításoktói mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló 'fe le lőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a

magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy

megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő

bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktóI.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az

egyszerűsített éves beszámoló ban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az

egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a

könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló

gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a

gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja

továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének,

valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyiték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói

véleményem megadásához.

V é le m é n y

Véleményem) szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a M a g y a r S zá m v ite l i S z a k e m b e re k

E g y e s ü le te 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre

vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Szirmabesenyő, 2014. április 24.

Munkácsi Márta
kamarai tag könyvvizsgáló
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