A Balassi Bálint Bajtársi Egyesület Felügyelő Bizottságának
jelentése a közhasznú szervezet 2009. évi tevékenységről
I.
A Felügyelő Bizottság – a tárgyévben – negyedéves rendszerességgel ülésezett
és ezen alkalmakkor áttekintette a közhasznú szervezet tevékenységét,
gazdálkodását, pénzügyi okmányainak vezetését.
Egyesületünk a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek és a Cégbírósági
bejegyzésnek megfelelően, közhasznú szervezetként végzi a tevékenységét. A
vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az egyesület működése minden
tekintettben megfelel az Alapszabályban rögzítetteknek.
A közhasznúsági feladatok teljesülésével kapcsolatban megállapítható, hogy az
elnöki beszámoló és a közhasznúsági jelentés valós képet ad arról, hogy az
egyesület kiemelt tevékenységei a törvényben körvonalazott, az Alapszabályban
részletezett közhasznúságnak megfelelnek.
II.
Az éves beszámolóban és a közhasznúsági jelentésben foglaltak vizsgálatának
eredménye az alábbiakban foglalható össze:
Megállapítottuk, hogy:
a.) A mérleg és eredmény-kimutatás eredeti bizonylatokkal, okmányokkal
megfelelően alá van támasztva, megfelel a valóságnak, hű képet mutat a
közhasznú szervezet működéséről;
b.) Az egyesület birtokában lévő tárgyi eszközök kartonozva számba-vehetőek.
A személyes használtra átadott eszközök átvételi elismervényei viszont nem
lelhetők fel, így azok ellenőrzése csak felszólításra történő bemutatással
lehetséges. Ezen mielőbb változtatni szükséges, azokat bizonylatolni kell.
A Felügyelő Bizottságnak gondot jelent, hogy tényleges leltár hiányában nem
tisztázott az egyesület helyiségeiben általunk használt bútorok és berendezési
tárgyak tulajdonjoga.
c.) A lényeges alapbizonylatok formai és tartalmi szempontból megfelelnek az
előírásoknak;
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d.) Személyi kifizetések - a tárgyévben - nem voltak, így azok adó- és járuléklevonásait nem kellett vizsgálnunk;
e.) A költségvetési támogatásról, a vagyon felhasználásáról és a kapott
támogatásokról készített kimutatások megfelelnek a valóságnak.
A Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek a 2009. gazdálkodási évről
készített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását 984 eFt eszköz
és forrásoldali mérlegfőösszeg egyezőséggel és -479 eFt közhasznú
eredménnyel (veszteséggel).
III.
Javasoljuk továbbá az elnök úr által ismertetett 2010. évi pénzügyi terv
elfogadását 2.800 eFt bevétellel és kiadással, úgy, hogy a 2009. éves 800 eFt
maradvány pénzügyi tartalékot képezzen.
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