
 

 

 
A Postások Szakmai Egyesülete (PSZE) 

Ellenőrző Bizottságának jelentése  
 

a PSZE 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról  
 

 
A PSZE Ellenőrző Bizottsága megvizsgálta az Egyesület ügyvezetése által összeállított 2013. évi 
egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás) és az azt alátámasztó 
dokumentumokat. A PSZE a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.) 
hatálya alá tartozó egyéb szervezet. Az Egyesület közhasznú civil szervezet. Könyveit a kettős 
könyvvitel szabályai és a Számviteli politikája előírásai szerint vezeti. 2013. évi beszámolóját a Sztv. 
szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet (amelyet a Sztv. 178. §-ának (1) bek. c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján rendelt el a Kormány) alapján készítette el.  
 
Az Egyesületnél az üzleti év azonos a naptári évvel, ennek megfelelően a mérleg fordulónapja 
december 31.  A mérlegkészítés ideje: 2014. május 31. 
 
Az Egyesület, mint közhasznú civil szervezet egyszerűsített éves beszámolóját a hivatkozott 
rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleget, továbbá a rendelet 5. számú melléklete szerinti 
eredmény-levezetést az előírásoknak megfelelően készítette el. A KH mellékletet a PK-142 előírt 
nyomtatványon elkészítette. 
 
Az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett. Az Egyesület gazdálkodását a civil szervezetek 
gazdálkodásának szabályait meghatározó 350/2011.  (XII.30.)  Korm. rendelet figyelembevételével 
végzi. 
 
A 2013. évi mérlegfőösszeg 28.052 e Ft volt a fordulónapon (az előző időszaki 31.006 e Ft-ot tett 
ki). Az eszközök meghatározó része (81%-a) pénzeszközökben van. A pénzeszközök könyvi értéke 
22.969 e Ft, az előző évhez képest (30.830 eFt) 7.861 e Ft-tal csökkent. Az 5.000 eFt követelés 
2014 januárjában beérkezett.  
 
A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló adatai alapján az összes bevétel 15.130 eFt volt, ami 
2.964 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél (18.094 e Ft). Összes költség és ráfordítás ugyanakkor 
14.616 e Ft-ot ért el, ami 454 e Ft-tal, 3%-kal alacsonyabb az előző évi költségek és ráfordítások 
könyvi értékénél (15.070 e Ft), így a tárgyidőszaki eredmény 514 e Ft.  
 
A gazdálkodás a 2013. évi tervszinten alakult, a bevételek - 770 e Ft-tal, a költségek és ráfordítások 
- 704 e Ft-tal tértek el a tervezettől, így a realizált eredmény 514 e Ft, 66 e Ft-tal alacsonyabb a 
tervben szereplő (580 e Ft) összegnél. 
 
Összefoglalva: A társaság eszközei hatékonyan szolgálták 2013. évben is az Egyesületet céljai 
megvalósításában. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló az Egyesület vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmezőségi helyzetét a valóságnak megfelelően tartalmazza.  
 
Mindezek figyelembevételével az Ellenőrző Bizottság javasolja a Küldöttközgyűlésnek, hogy az 
Egyesület 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját fogadja el.   
 
Budapest, 2014. április 23. 
Neer János az Ellenőrző Bizottság elnöke 


