
Felügyelo Bizottság jelentése
20l3. évről

A Felügyelő Bizottság /továbbiakban F.B./ 2013. l l. 12.-i ellenőrzésijelentésében rogzítette a7Ol3.
0l ' 0l ,-2013.09. 3O.-ig terjedo időszakra vonatkozó megállapításait.

Ezen ellenőrzés a krlnyvelés és bizonylatok vonatkozásábar, kizárőlag a negyedik negyedév
időszakában könyvelt - ezen időszakra vonatkozó - tételelffe terjedt ki. Az év előző idoszakára
vonatkozÓ módosító számviteli bizonylat a rendelkezésünkre álló bizonylatok között nem volt.

A VTSZ számítógépen, kettos könyvvitellel végzett l<önyvelésének ellenőrzését a rendelkezésre álló
bizonylatok - szárnlál<, bevételi-. kiaclási pénzÍárbizonylatok. bankszámla kivonatok - alapján
végeztük el 20l3. l0. 0 i .- 20l 3. 12. 3l .-ig terjedő időszal<ra vonatkozóan.

Az el]enőrzött idoszak bizonylatai alakilag. tartalmilag megfelelnek a számviteli előírásoknak'
A l'okönyvi l<önyvelés bizonylatok alapján. idorencli sorrendben tör1ént' Az alkalrnazott fokönyvi
számlák képet adnak a rendezvények, országos találkozól(, túrák beVételeiról. azol< kÖltségeirőt.
Az ellenórzés tételes volt.

A VTSZ a szükséges analitikus nyilvántartásokat vezette. Így a szigorú számaclású nyomtatványokról,
tárgyi eszközökrő l, értékpap írokró l, reg isztrác ió s díjakró l'

A VTSZ-nek 20l3-ban bevétele regisztrációs díjakból, rendezvények bevételeibol, SZJA l%-áboÍ.
NCA támogatásból. kamatbÓl volt.

Ez évben pályázat alapján az NCA_tól 250.000 Ft tánrogatást kapott a NAV-tól az SZJA l%-ábol
2013.ll.04_én 92.276.- Ftérkezett. AzSZJA|%-ábolkapottcisszeget a2014. éviországostalálkozó
megrendezé séhez kívánj a az e l nöksé g Í-e lhaszná ln i.
20 l3-ban a 20 l2-ben kapott 1 l4.00 l ,-Ft az országos találkozón kerliÍt fblhasználásra'

A VTSZ elkészítette a kettős könyvvitelt vezető Eg1'éb Szervezetek l<özhasznú egyszerűsített
beszámolóját' valamint a l<özhasznű jele ntést'
A beszámoló és a jelentés adatai a fokönyvi adatokl<al nregegyeznek.

A kettős könywiteli eloírásoknak megfelelően a 20l2. évi mérlegben aktív időbeli elhatárolásként
kimr'rtatott 32 ezer Ft költség a20I2-benkifizetett, de 20l3-ban lelhasználandó bélyegek és adóÚrjság
elofizetésének összege volt' aminek a felhaszn á|ása 2Ol3-ban megtörtént.
ANAV_tól 20l3-ban kapott 92ezer Ft a mórleg passzív idobeIi elhatárolások sorában megtalálható.

A VTSZ 20 l 3 - ban pénzeszko ze ive l takaréko san, megfonto ltan gazdálkodott.
A költségvetésben tervezett kiadásoknál néhány tételnél a tényleges felhasználás lényegesen
kevesebb' ezek okairól az elnökség ad tájékoztatást.

A VTSZ beszánrolója részletes ismertetést tartalnlaz az országos találl<ozóról, a csillagtúrál<ról és
egyéb rendezvényekrő l.

Az F.B. az elnökségi í.iléseltre 20I3-ban is l<apott meghívót, amin igyel<eztünl< részt venni.

Az F'.B. ellenőrzései során tapasztaltak alapján megállapítja, hogy a VTSZ működése aZ
a lap szabá lybarr rö gz ített cé lokat szo lgá lj a.

Kérem a Közgyűlést, hogy a Felügyelo Bizottság ezen jelentését fogadja el.
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kas Dénesné

Budapest, 20I4. április 7.

F.B' elnöl<


