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Az általános (a mindennapi működéssel, gazdálkodással kapcsolatos) ellenőrzések 

alkalmával az FB ellenőrizte és megvizsgálta 

• az ügyvezető váltás lebonyolítását, a munkakör átadás-átvétel 
szabályosságát, rendjét, teljeskörűségét; 

  

• a szállítói (bejövő) számlák tartalmi, formai megfelelését és az 
azokban szereplő követelések jogszerűségét; 

  

• a VSZT szerződéses állományát, a szerződésekben foglalt 
kötelezettség-vállalások arányosságát, szükségszerűségét; 

  

• a pénzkezelés szabályainak és az utalványozás rendjének 
betartását; 

  

• a belföldi és  külföldi kiküldetések, utak, rendezvények elszámolását  
(a külföldi utaknál különös tekintettel a deviza ill. valuta elszámolás során 
alkalmazott árfolyamokra, meghívólevelekre); 

  

 



• A munkavállalókkal kötött munkaszerződéseket, figyelemmel a 2012. 

évi I. törvény (Munka törvénykönyve) előírásainak betartására;  

  

• a munkavállalókkal való elszámolások (munkabér, cafetéria, utazási 

költségtérítés,stb.) rendjét, előírásszerűségét, jogszerűségét, 

mértékét, alapbizonylatait és az ezekhez kapcsolódó költségvetési 

kötelezettségek teljesítését;  

  

• a VSZT évközi gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, pénzforgalmát, 

bevételek, kiadások alakulását; 

  

• az Elnökség által jóváhagyott gazdasági-pénzügyi tervben foglaltak 

betartását, időarányos teljesülését. 

 

Az általános (a mindennapi működéssel, gazdálkodással kapcsolatos) 

ellenőrzések alkalmával az FB ellenőrizte és megvizsgálta 



A 2015. év végi beszámolási kötelezettség ellenőrzése 

• Az FB a 2015. év végi beszámolóhoz kapcsolódó ellenőrzést 2016. 02. 27-én és 04. 
20-án folytatta le és hozta meg a Küldöttgyűlés elé terjesztendő határozatát. 

  

• Az FB ellenőrzési munkájához szükséges dokumentumokat a VSZT Ügyvezetése, 
Titkársága rendelkezésre bocsátotta, illetve az ellenőrzés során felmerült kérdésekre 
a válaszokat megadta. 

 

• Az elkészített számviteli beszámoló és a kapcsolódó dokumentumok, mellékletek 
összefüggő ellenőrzésének célja az, hogy az éves beszámoló a vonatkozó számviteli 
és egyéb jogszabályoknak megfelel-e és hű képet mutat-e a VSZT 2015. évi 
gazdálkodásáról. 

  

• A FB az ellenőrzés során megvizsgálta az elkészített éves beszámoló adatainak 
jogszerűségét, az egyes mérlegtételek nyilvántartásokkal történő alátámasztottságát 
illetve dokumentálását és egyezőségét. 

  

• A beszámoló soraihoz kapcsolódó egyes könyvelési tételekhez tartozó bizonylatokat 
próbaszerűen ellenőrizte. Az ellenőrzés során a kiemelt ellenőrzött bizonylatokkal 
kapcsolatban hiányosságokat, ellentmondásokat a FEB nem állapított meg. 

  

• Az éves egyszerűsített beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások összhangban 
vannak az érvényben lévő számviteli előírásokkal és a beszámolóra vonatkozó egyéb 
jogszabályokkal. 
 



A 2015. évi egyszerűsített beszámoló 

Az FB az előzőekben rögzített megállapításai alapján a VSZT 2015. évi 

egyszerűsített beszámolóját a kapcsolódó közhasznúsági mellékletével 

Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja a következők szerint: 

 

• Mérlegfőösszeg:  64.177,- EFt (egyező Eszköz és Forrás oldallal) 

• Éves összes bevétel:  63.904,- EFt 

• Végleges pénzkiadások: 66.520,- EFt 

• Ráfordításként nem 

 érvényesíthető kiadások      130,- EFt 

• Adózás előtti eredmény  -2.486,- EFt  

 

mivel a Szervezetnek társasági adó fizetési kötelezettsége nincs, így ez az 

összeg egyben az Adózott, ill. Tárgyévi eredmény. 

 



Köszönöm a figyelmet ! 


