
Az ISACA Magyarországi Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése 2021. 
 
Áttekintettük az ISACA Magyarországi Egyesületének, mint kettős könyvvitelt vezető egyéb 
szervezetnek a 2021 évi egyszerűsített éves beszámolóját. 
Észrevételeink, megállapításaink a következők: 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege az eszközök és források egyező végösszegét 
22.534 e Ft összegben tartalmazza. Ez az összeg a 2020-as bázisnál 5,1%-kal alacsonyabb. 
Eszköz oldalon a követelések állománya valamelyest nőtt. Pozitívan értékelhető viszont, hogy 
az állomány teljes egészében 2021. évi tételekből áll, fizetési határidőn túl csak három tétel, 
az állomány 23%-a van. 
 
A követeléseket 3 e Ft összegben növeli az Szja elszámolásból, és 1 e Ft összegben a Tb 
elszámolásból származó túlfizetés, ami az államháztartással szembeni követelésként jelenik 
meg. Mindkét tétel szerepel a 2020 évi beszámolóban is, javaslom ez év során rendezni őket. 
 
A mérleg pénzeszközök sora négy főkönyvi számla év végi egyenlegét tartalmazza: 
3841 (elszámolási betét) 1.309.670 Ft 
3842 (PayPal számla)  306.612 Ft, a számlán 2021. évben sem volt forgalom  
3861 (devizabetét számla) 19.617.822 Ft, melynek az összegét az alábbi, 
3862 (külföldön vezetett deviza számla) 23.985 Ft-tal csökkenti.   
Összesen:   21.210.119 Ft, ami 5,1%-kal alacsonyabb a bázis adatnál. 
Az eszközöket teljes egészében a saját források finanszíroztuk.  
Az előző évek eredményéből akkumulált tőkeváltozást az 2021. évi veszteség  1.141 e Ft-tal 
csökkentette így  a minimális vagyonvesztést a források csökkenése is követte. 
 
Az eredmény kimutatás tételeire áttérve megállapítható, hogy a bevételek több mint 30%-os 
csökkenésé a ráfordítások szintén több mint 30%-os növekedése követte, így a tárgyévi 
eredmény, a már említett: 1.141 e Ft veszteség keletkezett.  
 
A bevételi jogcímek közül látványosan csökkent az értékesítés nettó árbevétele (44,4%), 
melynek oka az elmaradt konferencia miatt kieső szponzorációs bevételekben keresendő. 
Enyhén csökkent a tagdíj bevétel (megjegyezzük, hogy az Eredménykimutatás tagdíj sora 
csak a Magyarországon számlázott tagdíj bevételeket tartalmazza), aminek oka a tagsági díjak 
pénzügyi éven túli beérkezte volt csupán. A deviza állomány értékeléskori árfolyam-
nyeresége miatt a pénzügyi műveletek bevételei pedig jelentősen emelkedtek. 
 
Az egyes költségszámlák tartalmában racionális átcsoportosítások történtek, ami az 
összehasonlítást nehezíti. Kirívóan magas, indokolhatatlannak tűnő költség elszámolásokat 
nem találtunk. Azonban a bevétel csökkenéshez kapcsolódó ráfordítás növekedés a jövőben 
változtatások megtételét igényelik a gazdálkodásban, annak érdekében, hogy a vagyonvesztés 
ne váljon tendenciózussá.  
 
A 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót elfogadásra javasoljuk. 
 
Budapest, 2022-03-09  


