JELENTÉS
a Veszprémi Állatvédő Egyesület
2011. évi gazdálkodásának felülvizsgálatáról.
A Veszprémi Állatvédő Egyesület 2011. évi bizonylatainak szúrópróbaszerű átvizsgálása,
valamint a 2011. évi „Közhasznúsági Jelentés” és az éves egyszerűsített beszámoló alapján
megállapítható, hogy az Egyesület az alapszabályban foglalt kiemelten közhasznú céloknak
megfelelően működött, és az egyre dráguló szolgáltatások viszonyai között, takarékos, de
veszteséges gazdálkodást folytatott.Az Egyesület aktíváinak és passzíváinak főösszege az
előző évhez képest 9,5 %-kal csökkent, 11 millió 022 ezer forintról 9 millió 408 ezer forintra.
Bevételi oldalon az aktív és a pártolói tagság befizetései 69. 000 Ft-tal csökkentek, viszont
926 ezer forinttal nőtt az adók 1 %-os befizetéseiből származó bevétel. Jelentős volt a
csökkenés adományok tekintetében, s főként ez az 1. 659 ezer forintos csökkenés okozta,
hogy összes bevételeinket az előző évhez képest 1. 129 ezer forinttal, - 17,2 %-kal
alacsonyabban teljesítettük.
Kiadások oldalán takarékos gazdálkodás mellett, mérsékelt költségnövekedés valósult meg,
össszességében 7. millió 272 ezer ft-ról 6 millió 427 ezer ft-ra csökkentek költségeink,
azonban a 11,6 %-os csökkenés nem ellensúlyozta a bevételek kiesését.A közhasznúsági
jelentés a főbb változásokra, és azok okaira részletesen kitér.
A bevételek és kiadások szúrópróba-szerű felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy az
egyes tételek tartalmilag összhangban vannak az egyesület tevékenységével, azok az
egyesület céljainak megvalósulását szolgálják. Az egyesület pénzügyi és számviteli rendje az
előírásoknak megfelelő, valamennyi gazdasági művelet bizonylatokkal alátámasztott, alaki és
tartalmi
szempontból
rendelkeznek
a
szükséges
kellékekkel,
igazolásokkal,
utalványozásokkal. Mint az egyesület felügyelője megállapítom, hogy:
1. A számviteli kivételi és bevételi bizonylatok a magyarországon érvényes számviteli
szabályoknak megfelelően tartalmazzák a szükséges azonosító kellékeket, aláírásokat,
utalványozást, igazolást.
2. A bizonylatokon rögzített gazdasági események beazonosíthatók, ezzel biztosítható az
egyesület céljának megfelelő tartalom ellenőrzése.
A számviteli fegyelem betartása továbbra is kötelessége mind az egyesület vezető
tisztségviselőinek, mind tagjainak. Tovább kell erősíteni az elszámolások naprakészségét,
elérni, hogy az egyes költségelemek felmerüléskor minél hamarabb elszámolásra kerüljenek,
így, a pénzügyi – gazdasági beszámoló naprakészsége jobban biztosított legyen.Javaslom az
egyesület vezetésének, hogy - összhangban a számviteli szabályok 2012 évi változásainak
irányával - a tárgyi eszközök vonatkozásában készítsenek éves leltárt (rovancsot), s az
esetleges eltéréseket (tönkrement eszközök selejtezése, új eszközök felleltározása stb.)
rögzítsék nyilvántartásukban.
Az egyesület gazdálkodását összegezve, erőfeszítéseket kell tenni a bevételek további
növelésére, hogy az egyesület igen hasznos munkája, a költségek szükségszerű növekedése
mellett is teljesülhessen.
Veszprém, 2012. február 25.
Forró Ferenc
felügyelő

