
Felügyelő bizottsági jelentés a 2017. év gazdasági 
beszámolójáról 

 
 
Jelentés a Tolna Megyei Népművészeti Egyesületnél végzett FEB (Felügyelő Bizottság) 
vizsgálatról. 

I. 
 

- Működési szabályainknak megfelelően a vezetőség nevében az Ügyvezető 2018. 
február 20.-án eljuttatta a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület egyszerűsített éves 
beszámolóját és egyben tájékoztatta a FEB-ot, hogy az Egyesület évi beszámoló 
taggyűlését 2018. március 2.-án tervezi megtartani. 

- Az éves beszámoló elfogadtatásához Komjáthi Tamás Antalné Elnök kéri a FEB-ot, 
hogy a tervezett taggyűléshez az átadott anyagot vizsgálja meg és véleményezze.  

- A vizsgálat elvégzéséhez rendelkezésünkre bocsájtott anyagok:  
o A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és 

a közhasznúsági melléklet 2017. év (PK-342 sz. jelentés) 
o 4315255479 lista azonosítóju 2017. évi Főkönyvi kivonat 
o 4315255766 lista azonosítóju 2017. évi Főkönyvi karton 

- A vizsgálat  2018.02.21-től,  2018.02.28-ig tartott. 
- A Felügyelő bizottság jelentését az Elnök a március 2-re kitűzött közgyűlésen kívánja 

nyilvánosságra hozni. 
 
A vizsgálat célja, hogy megállapítsa, hogy az egyesületnél: 

- az éves beszámoló a számviteli rendnek és az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően készült-e 

- az alapító okiratnak megfelelően készült-e a beszámoló, a mérleg, az eredmény 
kimutatás és ezek mellékletei, azok valós képet adnak-e az egyesület pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről 

 
II. 

Megállapítások 
 

A vizsgálat szempontjai: 
A FEB – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – vizsgálta  a 2017-es beszámoló 
tartalmát, az abban szereplő adatok megbízhatóságát és ezek alapján értékelt. Vizsgálta: 

- a zárlati munkák és a kapcsolódó adatfeldolgozás rendjét 
- az eszközök és források értékelésének helyességét 
- az egyesület számviteli rendjének szabályozottságát, szervezettségét 
- a számviteli politika betartását 
- az alkalmazott beszámolási forma helyességét 
 

 
1. Általános megállapítások: 

1.1. Az egyesület által 2017 évben alkalmazott számviteli forma a törvény előírásainak 
megfelelt. 

1.2. Az egyesület számvitele jól szervezett, rendezett és naprakész. 
1.3. Megfelelő időben készült el az éves beszámoló előkészítése. 



1.4. Az egyesület könyveit 2017-ben is a számviteli törvény előírásainak megfelelően 
vezette és megfelelően készítette el a főkönyvi kivonatot, a mérleget, az eredmény 
kimutatást, támogatások felhasználását és juttatások kimutatását. 

1.5. Az ellenőrzés során a főkönyvi kivonatot összehasonlítva a mérleggel és az eredmény 
kimutatással megállapítható, hogy az egyesület vagyoni, pénzügyi helyzetéről valós 
képet tükröző beszámoló készült. 

Az egyesület 2017-ik évi beszámolója összességében és egészében megfelel a számviteli 
törvény előírásainak és a számviteli alapelveknek. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy 
az egyesület működését nagymértékben segíti, hogy könyveinket szakértő vállalkozás 
felelősséggel és megbízható szakmai felkészültséggel vezeti. 
 
 
 
2. A mérleg vizsgálata, értékelése: 

2.1. Befektetett eszközök                                                                                                      
A befektetett eszközöknél csak tárgyi eszközök vannak, azok tárgyévi összege 4 927-
ezer forint. 

2.1.1. A tárgyi eszközök vizsgálata: A tárgyi eszközök az ingatlanok ill. esetünkben 
az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki eszközök, berendezések 
és a beruházások értéke. Ezeket a javakat a mérlegben könyv szerinti értéken kell 
szerepeltetni az eszközök bruttó értéke és a halmozott értékcsökkenés 
különbözeteként. Tárgyi eszközeink értéke a mérleg szerint 4 927.-ezer forint. Ez 
az előző évi mérlegben kimutatott értéknél 665.-ezer forinttal kevesebb, a tavalyi 
értéknél 11 százalékkal kisebb.  Mivel a tárgyi eszközök körében a gazdasági 
évben nem volt változás, ez a nyilvántartott eszközök  értékcsökkenéssel 
korrigált összegének felel meg. A mérlegben kimutatott érték megfelel a 
számviteli előírásoknak. 

2.2. Forgó eszközök vizsgálata:. 
2.2.1. Forgó eszközök  a készletek, követelések, rövid lejáratra tartott értékpapírok és 

a pénzeszközök együttese. Az egyesületnek nincsenek értékpapírjai, nincsenek 
készletei.  

2.2.2. A mérleg szerint az Egyesület forgóeszközeinek kimutatott értéke 3 173.- ezer 
forint. Ez az összeg 1 324 ezer forinttal nagyobb az előző évinél.  Összességében 
a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület eszközértéke 8 100.-ezer forint. Ez az 
összeg 8,86 %-al nagyobb az előző évinél. A mérlegben 24.- ezer forint követelés 
található, melynek valószínű része az előző évben a FEB által már említett sok 
éve behajthatatlan követelés is.   A forgóeszközöknek a mérlegben kimutatott 
értékei megfelelnek a számviteli törvény értékelési előírásainak és az ide 
vonatkozó számviteli elveknek. 

2.3. Források vizsgálata: Forrás, a vállalkozás rendelkezésére álló erőforrások együttese. 
2.3.1. Az egyesület saját tőkéje a mérleg szerint 4 858-ezer forint. Így a tárgyévi 

eredmény 1 676.-ezer forint. Ez azt jelenti, hogy az Egyesület sok év óta először 
gazdaságilag is nyereséges évet zárt. Az egyesület továbbra is megőrizte 
közhasznúsági jogosultságát. Kötelezettségek alakulása: az egyesület rövid 
lejáratú kötelezettsége 239.- ezer forint. A passzív időbeli elhatárolások összege  
3 003.- ezer forint. Az Egyesület forrásainak összes értéke 2017-ben 8 100.- ezer 
forint, mely 659.- ezer forinttal több az előző évinél. 

A források mérlegben történő bemutatása megfelel a számviteli előírásoknak és a 
kapcsolódó számviteli elveknek. 
 



 
2.4. Az eredmény kimutatás vizsgálata: 

2.4.1. Az egyesület összes bevétele  9 846.- ezer forint volt, melyből a közhasznú 
tevékenységünk bevétele 8 864.– ezer forint. 

2.4.2. A tagdíjakból 176.– ezer forint bevétel volt, mely az előző éves bevétel több 
mint duplája! A FEB az itt szereplő összeget nem gazdasági súlya miatt tartja 
fontosnak, hanem  - ahogy az a tavalyi jelentésünkben is említettük -  egyfajta 
„mutató számnak” tekinti az Egyesületet használók eredmény visszajelzése 
kapcsán. Jó érzéssel nyugtáztuk, hogy jelentősen javult a belső megítélés az 
előző évhez képest.  

2.4.3. A központi költségvetéstől kapott támogatás 3 768.- ezer forint volt,  297.- ezer 
forinttal több az előző évinél.  

2.4.4. Személyi jövedelemadóból 469.- ezer forint bevételünk volt,  239.- ezer 
forinttal több az előző évinél. Ha a tagdíjaknál vizsgált összeget a tagság 
„elégedettségi mutatójának” tekintettük, akkor ez a bevétel  a külső megítélést 
mutathatja. A FEB egyöntetű véleménye, hogy az Egyesület 2017-ben is széles 
érdeklődésre érdemes számos programot valósított meg, mely erkölcsi 
megítélésünket pozitívan befolyásolta. Az itt kimutatott összeg ezt a 
véleményünket látszik igazolni. 

2.4.5. Az eredmény kimutatás áttekinthető képet nyújt az egyesület helyzetéről és 
segíti a beszámoló megértését. 

 
 
 
 

III. 
Összefoglalás 

 
Az egyesület számviteli, ügyviteli rendje és annak színvonala megfelelő, jól szervezett 
és naprakész. Alkalmas a beszámoló elkészítésére. 
A beszámoló készítése során betartották a számviteli politika és a számviteli törvény 
előírásait.  
 
A felügyelő bizottság tájékoztatja a Megbízóját és a Tagságot, hogy jelen beszámoló 
elkészítéséhez maximális segítséget kapott a könyvelést végző Ifjúsági Unió 
Szekszárd könyvelő irodától,  amit ezúttal is köszönünk! 
 
Vizsgálatunkat a jelentés elején felsorolt mellékletekkel együtt kérjük betekintésre a 
tagság rendelkezésére bocsájtani ill. azokkal együtt kérjük irattárazni! 
 
Az elkészített beszámoló valós adatokkal alátámasztott, reális összképet ad az 
egyesület vagyoni és pénzügyi helyzetéről, ezért a közgyűlésnek a FEB javasolja a 
beszámoló elfogadását! 
 
 
 
Szekszárd, 2018. február 28. 
 
        A FEB nevében 
         Kártyás József 


