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Törvényes, Jogos, Pontos 

 

 

Felügyelőbizottsági  

jelentés 

Hrencsik Imre 

- a bizottság elnökének  

beszámolója 

 

Az ELZETT Certa H. E. Felügyelő 

bizottsága a 2012-es évre vállalt 

feladatát elvégezte. Mint az elmúlt 

negyven évben most is egyetlen cél 

vezérelt, mégpedig a valós helyzet-

nek megfelelően tegyek beszámoló 

jelentést. 

Az ellenőrzések során a törvényi 

előírások alapján jártam el. Összes-

ségében átfogó eredményt kell el-

érni. Az ellenőrzést szúrópróbasze-

rű vizsgálata során az alap bizony-

latok, így a bevételi, kiadási, pénz-

tárnapló stb., számszaki és tartalmi 

vonatkozásában kell lefolytatni. A 

Közgyűlés 2012-II.hóban megsza-

vazta a terv szintű bevételi és kia-

dási költségvetést. Ezek mellett 

minden értékek számbavételét pl.: 

álló eszközök és értékük, a határ-

idők betartásának meglétét,a bank 

felé történő befizetések időpontjai 

vizsgálni kell. A vizsgálat lényegi 

részét a teljesség igénye nélkül az 

alábbiakban teszem meg. 

Alaki vizsgálat: annak megállapí-

tása, hogyan hajtották végre az 

alap bizonylatok közül a bevételi 

tételek a szigorú számadású tömb-

ben hogyan kerültek lekönyvelésre. 

Így szerepel e a bevételezés dátu-

ma,a befizető neve és aláírá-

sa,jogcímenként a befizetett össze-

gek nagysága,majd az összesített 

tételek számmal és betűvel történő 

leírása,végül a H.E. Gazdasági ve-

zetőjének az aláírása és a bélyegző 

lenyomata. 

A kiadási pénztárbizonylatnál vizs-

gálandó a kifizetés jogossága, mel-

lékelt bizonylat szabályossága,a 

folyamatba kapcsolt vezetői elle-

nőrzés megléte .Külön vizsgálan-

dó,hogy előfordulnak  e javítá-

sok,áthúzott számok,a küllemi 

megjelenés hogyan funkcionál. A 

Vizsgálat megállapítja, hogy a 

törvénybe előírt, pontos mun-

kavégzést hajtottak végre! 

Tartalmi vizsgálat: célja nem 

lehet más ,hogy  a  he. vagyoni  

helyzete 2012 12.31-i állapot sze-

rint,hogyan alakult. A bevételi és 

kiadási tételek tömegének összesí-

tése,kontrol vizsgálata után,azon 

átutalási kötelezettségek időbeli 

rendezése megtörtént e,a bank felé 

milyen nagyságrendekben történ-

tek e befizetések,a MOHOSZ felé a 

pontos elszámolások,a halasítással 

kapcsolatos intézkedések meglé-

te,az olyan vásárlások intézése, ami 

a horgászok érdekében történik. 

Az éves tételek összesítésénél elté-

rés nincs akkor vizsgálandó, hogy 

az előző évhez viszonyítva a vagyon 

nagysága mit mutat. Megállapítást 

nyert, hogy a bázishoz viszonyítva 

jelentősnek mondható vagyonnö-

vekedés állt be. 

A tervhez viszonyított bevételek és 

kiadásoknál több tételnél kisebb 

nagyobb eltérést lehetett megálla-

pítani,melyeknél egy-egy tételt ki 

kell emelni: 

 

A 2012-es év eredményes munkáját 

számszakilag a következőkben le-

het értékelni: 

2011.12.31-i vagyon a he. nél 

1.850.818 

2012.12.31-i vagyon a he.-nél 

2.287.825 

Ezek alapján az index 123,6 %, 

amely egyértelművé teszi az átgon-

dolt, minden kiadást nagyon szigo-

rú módon a vezetői ellenőrzés alap-

ján értek el. Ezek mellett olyan 

beruházások valósultak meg, mint 

a motorfűrész tartozékaival együtt 

225.999-ban, ami a halvédelem 

nélkülözhetetlen eszköze, számító-

gép/Notebook/,programokkal 

77.625 Ft-ban, mely a XXI. szd-ban 

biztosítani fogja,így 20013.01,01-

től a pénzforgalom gyűjté-

sét,összesítését stb. 

 

 

Bevételeknél TERV TÉNY % 

TAGDÍJ 700.000 1.111.050 158,7 

TERÜLETI JEGY 1.600,000 2.089.500 130.6 

SZEM.JÖV.ADÓ.

1.% 
200.000 365.782 182.9 


