A Magyar §pnrttudcmány! Tdrsaság
Ellenőrz# Birottságának beszárnolója a társaság
2CI15. évi gazdálkodásának ellenőrzl§sérő!

Al tilenőrző Bizr:ttság

201"6 má.ius 12-én az hilSTT székh*lyérrellenőrzést tartott az MSTT 2ül§. évi
gazriá|k*dásának az áttel<intése l<apcsán Az ellenőrzés l<apcsán il Bizottság az alá!:biakat állapította
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Az MSTT szárnviteli törvérry szerinti 2ü15. évi beszámolóját (a 2ü1_5. évi beszárnoló mérlege
Ós ereclnrény-levezetése,,a 2015. évi közhrrsznir tevókenységéről és gazdálkodásáról szóló
szöveges lreszámtló} és a gazdálkodés alapelakurnentunrait {főkö*yvi l<ivclnat, számlatönrhök,
bevételi ós kiadási pénztárbizonylatok} átvizsgá!ta.
A társaság a számviteli tórvény által előírt gazdálkodási dckumentunrokkal rencielkezik,
vagyonmérlege rendben van.
Az ellenőrző bizottság tagjai tételesen átrróztók a pónztárbizcnylatotol<at, ós háronlhaüi
szdllíiói szánrlát, A nagy értéltűtéteiek esetében megtekintésre kerü|tek a szerződések is" A
többi hónapot, pedig szúnópróbaszeriíen el!enőriztül<, tmellett egyeztetésre kerültek a
főkönyvi kivonat és a mérleg fCIntosabb adatai" Az MSTT bevétele ctsszesen 38 986 ezer Ft,
ehből 38 7]"6 Ft közhasznú tevékenyságből eredt. A kózhasznú tevékenységbevétele az e!őző
ávhez képest csökkent, A vállaikozási tevékenységbevétele 27ü ezer Ft.
Az MSTT összkiar}ása, azaz ráfordítása, 39 269 ezer Ft volt, ameiyhől a kózhasznúi
tevékenységráfordítása 3& S74 ezer, a vállalkozási tevékenysóg ráfordítása 285 ezer Ft.
Így az MSTT erecJlnénye * veszteséget nlutat, nrelynek összege 283 ezgr,
Áz M5TT mérlegfőösszege 2O15" december 31-én 20 692 ezer Ft. A mérlegfőöszeg 2ü].4-ről
2ü15-re kis mérték}:ert emeikeclett. A bankszátrrla egyer"rlege is magasai.rb a zárónapon.
A kónyvvitelt és annak bizonylati hátterét az tVlSTT Illenőrző Bizattság rencjben találta. A
Társ;lság könyvelése, és * Kanrlikó Nikolett szakértő pénzi}gyi beszámolrijái, valanrint az
M5TT közhasznú beszámolóját fe ihaszná|va ^ a Társaság 2CI15. évivagycni, pénzügyi
helyzetéről és gazdé|kodásáról a Sizottság úgy véli, hogy valós képet alkotiiatott.

fentiel< a|apjén tisztelettel kérjilk a Társaság [lnökségét és a Közgyűlést, hogy az M§TT

beszárrrnlÓját,

valamint az El|enőrző Bizr:ttság 2015. évi beszánr*lóját fr:gadja el.

8udapest, 2ü16 nrájrrs 25
Az Ellenőrző Bizoitság ttevében,
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ellenőrző bizollság elnóke

