„A Számvizsgáló Bizottság jelentése a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2015. évi
pénzügyi tevékenységének vizsgálatáról.
A Számvizsgáló Bizottság a Baráti Kör Alapszabálya 18. pontjában kapott
felhatalmazás alapján 2016. május hó 9-én megvizsgálta a gazdasági vezető által
előterjesztett 2015. évi Pénzforgalmi jelentést, valamint a pénzforgalom
alapbizonylatait.
Általános megállapítások:
A pénztárnapló egyes tételeit alátámasztó bizonylatok hiánytalanul rendelkezésre
állnak, s azok mind alaki, mind tartalmi szempontból szabályosak. A nyitó egyenlegek
egyezőek az előző időszak záró tételeivel. A folyamatosság elve érvényesül.
Részletes megállapítások:
A banki és készpénz bevételi bizonylatokat szúrópróbaszerűen, a kiadások számláit
tételesen ellenőriztük. A költségszámlák az előző évi észrevételünk nyomán a vizsgált
évben már mind a Baráti Kör nevére szólnak.
Bevételek:
Tagsági díjat 2015. évben 128 tagunk fizetett, 11 fővel kevesebben, mint az előző
évben. A befizetett tagdíj 64 000 forint volt.
Az adományként befizetett tagi hozzájárulás 206 100 forint, ami lényegesen
meghaladja az előző évi ilyen célra adományozott 125 800 forintot.
A befizetések részben OTP-n keresztül, részben készpénzben érkeztek. A készpénzes
befizetésekről szabályos pénztári bevételi bizonylat lett kiállítva. A növekvő arányú
készpénzbefizetés több pénztárosi feladatot jelent a gazdasági vezetőnek, de mérsékli a
bankköltséget és ezen belül a pénzforgalmi díjakat, a tranzakciós illetéket.
A pénzforgalmi jelentés bevételi és kiadási oldalán megjelenő egyaránt
61000 forintos összegek átmenő tételek, mely a hagyományos októberi karcagi
találkozó birkaebédjének tagi befizetését és az étkezdének történt továbbadását
tartalmazza.
Kiadások:
A pénzkiadások számlákkal, bizonylatokkal alátámasztottak. A kiadások
bizonylatait tételesen ellenőriztünk. Az éves kiadás összege egyező a bizonylatokon
feltüntetett adatok összegével.
Az éves bankköltség 56 308 forint volt, ami 91,4%-a az előző évinek. A
bankköltség állandó része a havi 2676+166 forint számlavezetési díj, valamint az
esetenként felszámított pénzforgalmi jutalék és az áthárított postaköltség.
A működési költségként elszámolt 6645 forint nyomtatvány, irodaszer,
fénymásolás és a 16100 forint postaköltség miatt merült fel.
Temetői koszorúzásra a korábbi évekhez hasonló nagyságú költség
jelentkezett.
Az adományok felhasználása
A Baráti Kör a tárgyévben a Gimnáziumnak 300 000 forint készpénzadományt
juttatott, melyet az iskola sportszerek vásárlására fordított.
Összefoglalva: A Számvizsgáló Bizottság vizsgálata során megállapította, hogy
a Baráti Kör 2015. évi pénzügyi tevékenysége szabályszerű volt. A pénztárosi feladatot
ellátó gazdasági vezető feladatát kellő gondossággal, következetesen és nagy
szorgalommal végzi. Munkája elismerést, köszönetet érdemel.
Budapest, 2016. május 9.
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