
 

JELENTÉS 

az Autisták Országos Szövetségének 2014.évi beszámolójához 

 

 

 

1.) A megbízás 

Az Autisták Országos Szövetségének (a továbbiakban szövetség) ismét 

megbízott , hogy vizsgáljam meg a szövetség 2014.éves beszámolóját, 

adózási tevékenységét, gazdálkodását.  Alábbi jelentésemben ennek 

tapasztalatait foglalom össze. 

Előzetesen is tudatnom kell, hogy ellenőrzésem a számviteli és pénzügyi 

tevékenységre irányul, egészségügyi, szociális és oktatási ismereteim 

nincsenek, így tartalmi ellenőrzést nem állt módomban elvégezni. 

 

2.) A szövetség költségvetés alapján gazdálkodik.  Közhasznú szervezet, 

vállalkozási tevékenységet nem folytat, általános forgalmi adó 

kötelezettsége nem keletkezik. Fő bevételi forrásai az Emberi Erőforrás 

Minisztérium  által folyósított állami költségvetési fejezetként szereplő   

támogatás, egyéb pályázati úton elnyert támogatások, a tagszervezetek 

és magánszemélyek tagdíjai, valamint kisebb mértékben a szövetség 

gondozásában megjelent szakkönyvek bevételei. Kiadásai kizárólag 

közhasznú területekre irányulnak, így oktatási, információs, 

konferenciaszervezési és szakértői tevékenység költségei merülnek fel, és 

nem utolsó sorban a mindezekhez szükséges működési költségek. A 

gazdálkodói tevékenységükben, az ehhez szükséges bizonylati fegyelem 

betartásában hiányosságot nem tapasztaltam, az elnök illetve korábban 

az ügyvezető titkár valamennyi költséget utalványoz, valamennyi 100 000 

Ft ellenértéket meghaladó tevékenység szerződéssel van alátámasztva. 



 

3.) A számvitelről 

A szövetség pénzügyi és számviteli tevékenységét főfoglalkozású 

munkatárs látja el, a feladathoz szükséges szakképzettséggel és 

gyakorlattal rendelkezik, munkáját alaposan és precízen végzi, jogszabályi 

ismeretei megfelelőek. 

Az előző évi megállapításom, melyben azt jeleztem, hogy 2013. 

szeptemberében a könyvelés külső könyvelő által történő átadása 

hiányos volt, az abból adódó hiányosságok 2014.év során teljes 

mértékben kijavításra kerültek. 

 

A mérleg és eredménykimutatás vizsgálatánál megállapítottam, hogy 

érvényesülnek a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek beszámoló 

készítési kötelezettségéről szóló kormányrendelet, valamint a Civil 

törvény előírásai. 

 

A mérlegről 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatosan 2013.évre felvetett hiányosság, 

amelynél irreálisan sok volt az eszköz, mert a szövetség nem végezte el 

korábban a leltárt szabályszerűen, szintén kijavításra került, ennek 

alapján 4 225 eFt bruttó értékű 100%-ig leírt eszköz szabályszerű 

jegyzőkönyv alapján selejtezésre és kivezetésre került, így a ma szereplő 

2 456 eFt bruttó, és 484 eFt nettó értékű tárgyi eszköz leltárral 

alátámasztott, meglétük bizonyított. 2014.év során a társaság 1 db 

fénymásoló berendezést vásárolt 332 eFt értékben. 

 

A befektetett eszközök között van kimutatva a BA Center Kft-ben lévő 

tulajdoni részesedés, melynek névértéke 1 000 000 Ft. Tekintettel arra, 

hogy ez az Autism Europe konferencia szervezésére 2011-ben alapított 

projekt cég, jelentős veszteséget halmozott fel, saját tőkéje negatív, így 



vagyonát elveszítette, ugyanakkor jelen működését a szövetség 

finanszírozza.  Az előző évi jelentésemben javasolt lépést, miszerint a 

szövetség kezdeményezze a BA Center Kft végelszámolással történő 

jogutód nélküli megszüntetését 2014-ben a szervezet megtette, és 2015-

ben a Kft végelszámolási eljárása befejeződik. 

A fentiek miatt a szövetség a részesedésre 100% értékvesztést számolt 

el, még a 2013.évben, és mivel a várt veszteségei ez ügyben 

realizálódtak, az 1 090 eFt céltartalékot megszüntették. 

 

A készletek a társaság gondozásában megjelent könyvek, és jelentős 

részük a Geobook Hungary Kft-nél bizományban lévő könyvek (Autizmus 

kézikönyv) így a 2 570 eFt értékű könyv készletként való kimutatása 

indokolt. A könyvekről mennyiségi nyilvántartást vezetnek, és év végén 

leltározással állapítják meg a könyvek mennyiségét és értékét. 

Ebből legjelentősebb az Autizmus kézikönyv, melyből 550 db van a 

Geobook Kft-nél,  (47 db a szövetségnél) a Geobook Kft-nél lévő érték  

eszerint  2 341 eFt, ezt mielőbb rendezni kell a Geobook Kft-vel, el kell 

őket számoltatni a náluk lévő könyvekkel. 

Az előző években leírt, követelésekkel kapcsolatos hiányosság teljes 

egészében kijavításra került, az azonosíthatatlan tételek leírásra kerültek, 

és a megmaradt 65 eFt vevői követelésre 100% értékvesztést számolt el 

az egyesület. Javaslom ezeknek a tételeknek a könyvekből való 

kivezetését.  

A pénzeszközök állománya teljes egészében valós, a pénzkezelés a 

szövetségnél megfelelően szabályozott. 

A pénztár állománya a havi pénztárjelentés záró állományával 

megegyező, a bankszámlák egyenlege a záró bankkivonatokkal 

megegyezik. 

 

A csekély mértékű aktív elhatárolás leginkább tagszervezet által 

visszautalt támogatásból adódik. 



 

A saját tőke vizsgálatánál megállapítható, hogy a szövetség tartósan 

pozitív eredménnyel gazdálkodik, amelyet jó likviditása is bizonyít. 

A szövetség 2014-ben 1 460 eFt bevételi többletet realizált, ami  a 

2013.évi 5 290 eFt-hoz képest csökkenést jelent, de ennek figyelembe 

vételével is dicséretesnek mondható. 

A szövetségnek 812 eFt rövid lejáratú kötelezettsége van, ennek jelentős 

része kiegyenlítésre került. ( A Geobook Kft-vel szemben fennálló 238 eFt 

szállítói tartozás kompenzálással  rendeződik.) 

A szövetség 5 264 eFt passzív időbeli elhatárolást mutat ki mérlegében, 

ezek jelentős részben 2014-ben befolyt, de csak 2015-ben felhasználásra 

kerülő támogatásokból (jelentős részükben a Norvég Civil Támogatási 

Alaptól kapott támogatás 2015-ben felhasználásra kerülő része, SZJA 1%-

ból, 2014 évet érintő, de 2015-ben kifizetett rezsi költségekből állnak. 

 

 

Eredmény kimutatás 

 

Mint korábban leírtam, a bevételek döntő többsége pályázati  és 

költségvetési bevételekből áll. 

Ennek is döntő többsége 52 400 eFt az EMMI-től költségvetési 

fejezetként működésre kapott támogatás, amellyel a szövetség jelen 

vizsgálat kezdetéig elszámolt, és azt a folyósító minisztérium elfogadta. 

A többi mintegy 4,3  MFt 2014-re elszámolt egyéb pályázatokkal a 

szövetség elszámolt, melyet a folyósító elfogadott. Jelentős 

mennyiségben érkezett támogatás a Norvég Civil Támogatási Alaptól is. 

Tagdíj bevétel 2 125 eFt, könyv és folyóirat értékesítés bevétele 244 eFt. 



A tagdíjbevételek (magánszemélyek) a nyilvántartott tagi létszámhoz 

viszonyítva rendkívül alacsonyak ezért szigorítani szükséges a tagdíjak 

beszedését. 

 

A költségekből nagy súlyt képvisel a 2 800 eFt irodabérleti díj, a 

rendezvény  költségek és a szakértői díjak. 

A személyi jellegű kifizetések az előző évi szinten alakultak . Munkabérek, 

megbízási díjak és járulékaik.) 

Kis mértékben csökkentek a folyósított támogatások, köztük a       

tagszervezeteknek folyósítottak is. A tagszervezeti támogatás 

csökkenését visszautalási kötelezettségek okozták. A pályázók 

visszautalási kötelezettsége el nem költött támogatás vagy nem 

elfogadható költség elszámolása miatt keletkezett. 

 

Megállapítható, hogy a szövetség bevételei 2013-hoz viszonyítva 14,3%-

kal csökkentek ( a pályázati bevételek 8,5 %-kal), míg a költségei, 

ráfordításai 9,8 %-kal, így bevételi többlete csökkent. 

 

Adózás: 

 

Mivel a szövetség vállalkozási tevékenység híján nem alanya sem a 

társasági adónak, sem az általános forgalmi adónak, így csak a 

számfejtett jövedelemből levont, illetve az azok után megfizetett adókkal  

és járulékokkal kapcsolatosan merül fel bevallási és fizetési 

kötelezettsége. (jellemzően: személyi jövedelemadó, nyugdíjbiztosítási 

járulék, egészségbiztosítási és munkaerő piaci  járulék, egészségügyi 

hozzájárulás valamint szociális hozzájárulási adó. 

Megállapítottam, hogy a szövetség a bevallási és befizetési 

kötelezettségeinek a vonatkozó jogszabályoknak és esedékességig eleget 

tesz.  



 

Összefoglalás: 

 

A leírtak alapján megállapítható, hogy a szövetség gazdálkodási 

fegyelme, pénzügyi és számviteli tevékenysége megfelelő és 

jogszabályszerű. 

Ugyanakkor kérem az elnökséget, hogy a jelentésemben szereplő 

javaslatok megvalósítását kezdeményezni szíveskedjenek. 

 

Mindezek alapján javaslom, hogy az Autisták Országos Szövetségének 

2014.éves beszámolóját 31 029 eFt mérleg főösszeggel és 1 460 eFt 

mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlés fogadja el. 

 

 

Budapest, 2015.május 8. 

 

 

 

 

 

 


