TISZTELT KÖZGYŰLÉS
(A pénzügyi ellenőrző bizottság jelentése a 2012. évről)
A Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesületének Alapszabálya
értelmében az Ellenőrző Számvizsgáló Bizottság köteles minden évben tájékoztatást adni az
egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről, javaslatot tenni az egyesületi gazdálkodás
elfogadására.
E kötelezettségnek teszünk eleget a mai napon, amikor ismertetjük az egyesület 2012. évi
gazdálkodásáról készült jelentésünket.
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együttműködési szerződés alapján a Flórián tér 19. sz. alatt lévő ingatlanban végzi
tevékenységét. Befektetett eszközökkel nem rendelkezik. Az év folyamán történt gazdasági
eseményekről mindene esetben bizonylatok készültek, és ezek a bizonylatok tartalmi és alaki
követelményeknek megfelelnek, az utalványozásra jogosult személy aláírása után kerültek
lekönyvelésre, melynek naprakész vezetését megbízásos alapon Molnár Lajosné végzi.
Az egyesület pénzügyi forrásait 2012 évben az előző évekhez hasonlóan:

-

a tagdíjak

-

önkormányzati támogatások az

-

állami költségvetésből azok alrendszereitől kapott támogatások jelentették.

A 2011. évről 247.492.-Ft volt az áthozat.
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Kisvárda város Önkormányzat
Pátroha Önkormányzat
Döge Önkormányzat
Tuzsér Önkormányzat
Szabolcsveresmart Önkormányzat
Ajaki Köznevelési Intézmény (Tamási Áron)
Pályázat Kisvárda Önkormányzat
Matek tábor (közhasznú támogatás)
Béres Alapítvány
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A tevékenység végzéséhez a 2012. évben. 2.298.730.-Ft ráfordítást használtak fel, melyek az
egyesületi élettel a tartalmi és szervezeti munkával járó kiadások, valamint a közhasznú és
célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen kiadások jelentették.
Jelentős tételek az alábbiak voltak:

-

Nexus Holding

960eFt

-

tiszteletdíj

330eFt

-

vendéglátásra

40eFt

-

útiszámla

80eFt

-

oktatási díj

400eFt

-

postaköltség

70eFt

-

irodaszer, meghívó

100eFt

Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk javasolja a 2012. évi működésről és gazdálkodásról szóló elnöki előterjesztés
jóváhagyását az alábbiak szerint:
-

2012. évi bevételek:

2.363.322.-Ft

-

2012. évi kiadások:

2.298.730.-Ft

-

2013. évre átvitt pénzmaradvány:

64.592.-Ft

Kisvárda, 2013. február 7.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

Kovács Zoltán
bizottság elnöke
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