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FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JELENTÉS 2016 
 
A Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség a 2016 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. 
 
2016. január elsején a nyitó egyenleg 1.053 ezer forint volt, a megyei közgyűlés által elfogadott 

2016-os költségvetés-tervezetben 1.069 ezer forintot irányoztunk elő. 2016. december 31-én 
1.083.726 forinttal rendelkeztünk. A mérlegfőösszeg szerinti 1.083.726 Ft-ból 875.132 Ft 
számlapénz, 208.594 Ft készpénz. 
 
A bevételi oldalon szereplő támogatási összegek az előző gazdasági évhez képest jelentősen 
nőttek, akkor az összes bevétel 355 ezer Ft volt, a 2016. gazdasági évben 848 ezer Ft. Ennek 
oka egyrészt a megyei CSB nevezési díjának jelentős emelése, valamint a MOATSZ A 2015. évi, 
éves támogatásának 2016. februári utalása. 
 
A 2014. évben a NAV által igazolt adó 1%-ok összege 14 ezer Ft volt, amely 2015-ben 46 ezer 
Ft-ra emelkedett, a 2016. évben 307 ezer Ft érkezett a Szövetség számlájára ezen a jogcímen. 
 
A kiadási oldalon változatlan tétel a versenyek díjazásához vásárolt érmek és serlegek mellett a 
könyvelői díj, amelynek mértéke 2016-ban 70.000 Ft volt. Az anyagjellegű ráfordítások mértéke 
a 2015-ös év 622 ezer forintjához képest 796 ezer forintra növekedett; 2016. évben ismét volt 
eszköztámogatás edzőlabdák, illetve két szakosztály esetében terelőkarámok formájában 
(összesen 137.500 Ft értékben). A kiadások jelentős hányada a pályázati eljárásban pozitív 
elbírálást kapott szakosztályok utánpótlás-nevelési támogatása, amely az első félévben havi 
szinten 25.000 Ft-ot, októbertől 55 ezer Ft-ot jelentett havonta. 
 
A tárgyévi eredmény (összes bevétel – összes kiadás) 52 ezer Ft volt. 
 
A fentiek alapján is egyértelműen látszik, hogy a 2016. évi pénzmozgás jóval jelentősebb mértékű 
volt, mint 2015-ben. 
 
Összességében megállapítható, hogy a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetség 2016-ban 
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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