A PMI Budapest Tagozata Számvizsgáló Bizottságának jelentése a
Tagozat 2018. évi működéséről
1. A Számvizsgáló Bizottság megvizsgálta a vonatkozó dokumentumokat:
a. A 2018. évi tételes és gyűjtő csoportos záró kimutatást
b. A 2018. évi szervezeti beszámolót, mely alaptevékenységre és
vállalkozásitevékenységre bontva mutatja az eredménykimutatás és mérleg
adatokat
c. A 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet
d. A Közgyűlés 2018. május 15-i jegyzőkönyvének határozatait, ajánlásait.
2. A Bizottság az előző évi tételes kimutatással és a pénzügyi beszámolóval
kapcsolatosan pontosító kérdéseket tett fel a Könyvelő és az Elnökség felé, melyekre
a válaszokat megkapta.
3. A Bizottság megállapításai a Közgyűlés számára:
a. A Tagozat pénzügyi eredményét tekintve az előző évben kezdődő csökkenés
folytatódott és a tavalyi 383 ezer Ft-os eredményt követően 2018-ban a
pénzügyi eredmény -42 ezer Ft lett (2015. évben 1.750 ezer Ft, 2016. évben
5.356 ezer Ft).
b. Kismértékű (6%-os) csökkenést mutat a PMI által a Tagozatnak átutalt tagdíj
mértéke is, de ehhez figyelembe kell venni, hogy a tagoknak a Budapesti
Tagozat számára befizetett egyéni tagdíja 2018 évtől kezdve a felére
csökkent, vagyis a kismértékű csökkenés ellenére a teljes taglétszám
jelentősen növekedett (a 2017-es 160 főről, 2018 végére 280 főre).
c. Változást tapasztaltunk a könyvelési gyakorlatban, ami az egyes
tevékenységekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások részletezettségét
illeti. Így részletes áttekintést kaptunk az Art of Projects konferenciához
kapcsolódó tételekről, ami véleményünk szerint pozitívan hozzájárul az
áttekinthetőség növekedéséhez.
d. További változás a könyvelési gyakorlatban, hogy az Art of Projects
konferenciát követő Master Class ráfordításai oktatási tevékenységként
különváltak a konferencia tételeitől, ami szintén az átláthatóságot és a
közhasznúság alátámasztását szolgálja. Javasoljuk, hogy ez az elkülönítés
jelenjen meg a bevételek között is.
e. További, a közhasznúságot alátámasztó alaptevékenység a könyvkiadás, ami
az előző évekhez képest tizenhatszoros növekedést mutat és itt is pozitív
változás a kapcsolódó bevételek és ráfordítások elkülönített és tételes
kimutatása.
f. A közhasznú szervezetek számára az adóbefizetésből felajánlható 1% tovább
csökkent, a 2017. évi 57ezer Ft-os befizetésről 2018-ban 36ezer Ft-ra.
4. A Bizottság ajánlásai az Elnökség számára:
a. Számvizsgálói szempontból mindent rendben találtunk és ezért ezzel
kapcsolatos javaslatunk nincsen.
b. Javaslatot szeretnénk tenni a könyvelési gyakorlatban a korábban már
alkalmazott gyűjtők következetes használatára, ami megkönnyíti az Elnökség
számára a pénzügyi tevékenység évközi követését és a Számvizsgáló
Bizottság számára is az évvégi vizsgálat során a tételes kimutatás és az
eredménykimutatás egyeztetését.
5. A PMI Budapest Tagozat működése a jogszabályi elvárásoknak eleget tett, ezért a
Számvizsgáló Bizottság az Elnökség beszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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