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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JELENTÉS 2015 
 
A Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség a 2015 évi közgyűlésen elfogadott költségvetési tervhez 
képest a 2015-ös gazdasági évben is megfelelően gazdálkodott, likviditása egyáltalán nem 
forgott veszélyben. A gazdasági tevékenység során szabálytalanság nem történt, minden kiadás 
és minden bevétel számlával és megfelelő bizonylatokkal igazolt. 
 
2015. január elsején a nyitó egyenleg 1.247e Ft forint volt, a megyei közgyűlés által elfogadott 
2015-ös költségvetés-tervezetben 1.137e forintot irányoztunk elő. 2015. december 31-én 1.053e 
forinttal rendelkeztünk. A mérlegfőösszeg szerinti 1.053e Ft-ból 1.027e Ft számlapénz, 25e Ft 
készpénz. 
 
A bevételi oldalon szereplő támogatási összegek az előző gazdasági évhez képest jelentősen 
csökkentek, akkor 1.104 Ft érkezett a kasszába, 2015-ben az Összes bevétel 355e Ft volt. 
Ennek oka többek között, hogy 2014-ben a Magyar Asztalitenisz Utánpótlásért Nonprofit Kft. 
200.000 Ft-os támogatásával, a Diáksportért Asztalitenisz Alapítvány 350.000 Ft-os 
céltámogatásával, és a Pegazus-HMATSZ Kupa névadói 70.000 Ft-os támogatásával, valamint a 
területi szövetségeknek éves szinten járó 100.000 Ft-os MOATSZ támogatásával nem 
számolhattunk a gazdasági év utolsó napján. A 2015. évi MOATSZ-támogatás technikai okok 
miatt 2016 februárjában érkezett meg számlánkra. 
 
A 2014. évben a NAV által igazolt adó 1%-ok összege 14 ezer Ft volt, amely 2015-ben 46e Ft-ra 
emelkedett. 
 
A 100.000 Ft-os MOATSZ támogatásra 2016-évben is meg volt az ígéret az országos szövetség 
részéről, sőt, ezt a szerződést a HMATSZ május elején aláírva vissza is küldte, így azt még 
ebben a félévben megkapja Heves megye. 
 
A kiadási oldalon változatlan tétel a versenyek díjazásához vásárolt érmek és serlegek mellett a 
könyvelői díj. Az anyagjellegű ráfordítások mértéke a 2014-es év 742e forintjához képest 622 
ezer forintra csökkent; 2015. évben nem volt eszköztámogatás (edzőlabda) a szakosztályoknak, 
(ennek értéke mintegy 170e Ft volt 2014-ben). 
 
A 2015. évi pénzmozgás jóval kevésbé volt jelentős mértékű, mint 2014-ben, ennek elsődleges 
oka a 2014. évi utánpótlás céltámogatás fogadása és továbbutalása volt. 
 
Összességében megállapítható, hogy a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 2014-ben 
megfelelően gazdálkodott. A stabil költségvetés megfelelő hátteret biztosít a szervezet további, 
az óvatosságot és a lehetőségekhez való igazodást szem előtt tartó működtetéséhez. 
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