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A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

 

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

2012. évi működéséről 
 

A pénzügyi-gazdasági ellenőrző bizottság az év során a könyvelő iroda vezetőjével együttmű-

ködve egy alkalommal vizsgálta meg a Sportegyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetének 

alakulását 2012. október hónapban, ellenőrizte a szigorú számadású okmányokat, egyéb 

pénzügyi nyilvántartásokat illetve két hónapot kiragadva, szúrópróbaszerűen tételesen vizsgá-

latra kerültek az alapbizonylatok, elszámolások.  

A 2012. év során az egyesület áttért a kettős könyvvitelre, melynek szakmai hátterét az egye-

sület által megbízott könyvelő iroda adja. Az év során egy alkalommal vállalkozási tevékeny-

ségből történt bevétel miatt az egyesület adószáma is megváltozott. Az ellenőrzés megállapí-

totta, hogy a könyvelés végrehajtása folyamán a felmerülő problémák azonnal megoldásra 

kerülnek, így a könyvelés eredményeként minden számvitellel kapcsolatos szabályok betartá-

sa maradéktalanul eleget tesz a követelményeknek. 

Összességében a vizsgálatok alapján a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az alábbi megállapítá-

sokat teszi: 

Az Egyesület működése az alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások-

nak megfelelő, gazdálkodása szabályozott, a vezetőség által operatívan irányított és ellenőr-

zött. 

A Bizottság a számviteli beszámolót, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 

alátámasztásait felülvizsgálta, melynek alapján megállapította, hogy a számviteli beszámolót 

és a jelentést az Egyesület a 2011. évi közhasznú tevékenységéről a vezetőség a hatályos jog-

szabályokban foglaltaknak megfelelően készítette el. 

Megállapítottuk, hogy a számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) és a közhasznú 

jelentés az Egyesület 2012. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről a tényleges álla-

potnak megfelelő képet mutat. 

A Bizottság az Egyesület 2012. évi beszámolójában, közhasznú jelentésében, valamint a mű-

ködési évet lezáró egyéb dokumentumokban foglaltakkal egyetértett és azokat a Közgyűlés 

elé terjesztésre alkalmasnak találta. 

Az Egyesület 2012. évi beszámolóját 

1. a kettős könyvvitel szabályainak megfelelő egyszerűsített éves beszámoló mérleggel 

2. az egyszerűsített éves eredmény levezetéssel 

3. a közhasznú jelentéssel 

4. az Egyesület 2013. évi tevékenységi, költségvetési tervével 

elfogadja és Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület küldött közgyűlése számára 

elfogadásra javasolja. 

Budapest, 2013. január 26 
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