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A Felügyelő Bizottság áttekinteue az Egyesület 2aI5. évi Egyszerűsített

beszámolóját (mérleg és eredmény-kimutatás) és a Köáasznúsági Jelentést. Az
Egyesület gazdalkodását az FSZB megfelelőnektalálta, az Eryesület általános

-űkidér" törvényes volt, és megfelelt az EgyesületAlapszabáIyáhan és egyéb

szab áLy zataiban le fektetett elő írásoknak.

2015_ben az Egyesület gazdálkodrása kiegyensúlyozott és átlátható volt. Az év

során nem volt tapasáalható a korábbi évhez hasonló cash flow probléma.

Az FSZB véleménye szerint az Egyesület működése és a belső szabáIyzatok

megfelelnek a jogszabátyikövetelményeknek. Továbbra is megfelelőnek tartjuk a

támogatásoknyilvárrtartási és elszámolási gyakorlatát. Az FB képviseltettemagát
az BÚokségi üléseken és egyetértőleg fudomasul vette az Elnökségi hatarozatok

alapj án előkészített j avas latokat és mó do s ítrásokat.

2015-bana mérlegfőösszeg 28,5 MFt, az összes bevétel 27,78 MFt, az egyesületi

eredmény 2,642 MFt volt. Az egyesület bevétele 2,4 MFt-tal csökkent az előző

évi bevételhez kepest. Az alapítótól kapott támogatas megegyezeít az e|Őző éví
összeggel, csökkent viszont a kamat bevétel és a tagi hozzá$éralás. Csökkenő

bevételek mellett azortbannőttazeredmény valamivel több, mnt2 MFt-tal. Ez a
p oz itív v áItozás a r áfor dítás ok nagymértékű c sökkenés ének kö s zönhetŐ.

Az összes ráfordíüís 25,133 MFt volt összesen, 4,4 MFt-tal kevesebb, mirrt az

e|őző évben. Az értékcsökkenés váItozatlansága mellett csökkentek az

anyagj ellegű ráfordítasok.

Az Egyesület vagyoni helyzete lényegében javult atavalyi évben.

Az FB ellenőrzési tevékenysége sorarr megvizsgálta:
- számszakilag az előterjesáett pénzjgyibeszámolót (a mérleget és az

eredmény-kimutatást) ;

- a p*:r;jrgyi bizonylatok aíapjánkönyvelt tételeket;

- apénztírt és apétlúári tevékenység bizonylatolási rendjét.

Az ellenőrzésekről feljegyzések illetve pérutár ellenőrzési jegyzőkönyv

készültek. Az ellenőrzés során ebben az évbennem tapasztaltrrnk hibakat.

A korábbi FB jelentésekben tett javaslatokkal kapcsolatban M alábbiakat
szeretnénk kiemelni:



A korabbi FB jelentesekben tett javaslatokkal kapcsolafban az alábbiakat
szeretnénk kiernelni:

- Tovább jawlt a tagi nyilvántartás, a könyvelésben is nyomon
követ]reó, hogy az egyesűlet tagiai mikor 

'és mekkora tagi
hozzájáru!átst tettek az egyesület javrira. A pénztiri befizetések
e§etében a legtőbb esetben csatolva van a befizeók névsora is.

- A pénnán munka tovább javult, a saárrrlák elhatarolasra
elökészítésével. Az FB konábbi kerése volt, ilogy az évek közötti
ellratárolások nyomon követésére egy Hilön kirnutatas készüljön. Ezt
továbbra is szorgalmazrránk

- A másik FB javaslat az eszközönkénti nyiivántarásra és elszámolásra
vonatkozott. 2016-ban vrirható ennek további fejlesztése, a sámlák
kontiroása rnegtörtént.

Összességében elrnondhato, bogy javult a szakosáálpk gazdálkodása.
Továbbra is felhívjuk a szakosztályok figyelrnét a bevételeik és kiadásaik
nyomon követésére és évközi ütemezesére, a támogatások megérkezesének
megfelelóen.

A Felügyel6 és §ámvizsgáló Bizottság javasolja, hory az Eryesület
Küldöttgyülése fogadja el a 2015. évre vonatkozó pénzffryi beszámolót ó§

közhasznúsági jelent&í

2016. május 24.

Q^W d,,^,GrelL
bgeresi"Gabriella

tÁai j(a,-l
TóthTimea

FB tag
z's iros Erzsébet

FB elnök SBtrg


