Jelentés az Egyesület Ellenőrző bizottságának megállapításáról
Az Ellenőrző bizottság 2017, március 18.-án, (szombaton) tárgyalta az Egyesület 2016. évi pénzügyi
gazdálkodásának helyzetét valamint a mérleg illetve a közhasznúsági beszámoló valódiságát.
Jelen vannak:
•
•
•

a bizottság tagjai közül Kéthelyi Dóra, Dénes Károly és Őri Norbert
az egyesület elnöke
az egyesület pénzügyi felelőse

A megállapítások a következők:
2016. évi nyitó egyenleg: 3.654.129 Ft (bankszámlán: 3.431.191 Ft + házipénztár: 222.938 Ft
A két tétel megegyezik a 2015. évi záró tétellel.
A naplófőkönyv könyvelési tételei 1. oldaltól a 6. oldalig találhatóak összesen 17 tételben.
Szúrópróba szerűen ellenőrizve lett a PB 6851012 számon könyvelt tétel napijegy értékesítés 09. hó
355.500 FT, mely szabályosan dokumentálva volt.
A tagdíj bevétel az első negyedévben teljesült. A tagdíj befizetési fegyelem jó. Az egyesület pénzügyi
gazdálkodásáról megállapítható hogy fegyelmezett.
A tervezett bevétel: 6.565.000 Ft volt a valós bevétel 7.826.582 Ft lett.
A kiadás a bevétel arányában módosult.
A pénzmaradvány kerekítve: 1.006.000 Ft.
Az időszaki pénztárjelentés előírásszerű és folyamatos a számlák teljesítésigazolás záradékkal
ellátottak. Valamennyi kp. felvételről bizonylatolás előírásszerű.
A számviteli törvény szerint elkészült a közhasznúsági beszámoló és az a valós adatokat
tartalmazza.
Dénes Károly szót kért és köszönetét, elismerését fejezte ki a horgászegyesület vezetősége irányába
az esőzések okozta rendkívüli helyzet kezelésében tett erőfeszítésükért, mely során az
állagmegóváson túl a jogszabályi előírásokat is érvényesítették.
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Jelentés az Egyesület Felügyelő bizottságának megalakulásáról

ASzajki Aranykárász KHE 2016 évi közgyűlésén a közgyűlés elfogadta az Felügyelő bizottság tagjaként
jelölt személyeket: Dénes Károly, Kéthelyi Dóra és Őri Norbert jelölt személyeket.
Az Felügyelő bizottság tagjai 2016 május 7-én (szombaton) alakuló gyűlést tartott, melynek célja az
elnök és a tagok megválasztása.
Jelen vannak:
•

Kéthelyi Dóra, Dénes Károly és Őri Norbert

A megállapítások a következők:
A jelen lévő 3 tag egyhangúlag megállapodott abban, hogy a három fős bizottság elnöke Őri Norbert,
két tag pedig Kéthelyi Dóra és Dénes Károly.
Őri Norbert megköszönte a bizalmat és elfogadta az elnöki tisztséget.
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