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2\ konyvelest a K es E Cenzus Bt. latta el havi 31.750 dijazaser, az eves beszamolo kesziteseert egy

havi konyvelesi dijnak megfelelo osszeget szamol fel. A beszamolo megfelel a civil szervezeteke
vonatkozo szabalyozasnak
Az egyesiilet konywizsgalatra nem kotelezett, 2016-ban konywizsgalat nem tortent.

t

A Penztarosi teendoket a munkaszervezet vezeto latja el az SZMSZ es Penzkezelesi Szabalyzat
eloirasai alapjan. Utalvanyozasi joggal az Alapszabalynak megfeleloen az elnok rendelkezik.

Az Eredmeny levezetes vizsgalatakor megallapithato, hogy a kozhaszmi tevekenyseg eredmenye:
2.475 eFt, az eszkozok es forrasok egyezo vegosszege 13.565 eFt, a vallalkozasi eredmenye nulla Ft.

Az eredmeny pozitiv alakulasat az uj szamviteli szabaly alkalmazasa tette lehetove, ahol bevetelkent
tuntetheto fel az elszamolt, de ki nem fizetett osszeg is.

A munkaszervezet altal 2016-ra elkeszitett finanszirozasi es iizleti terv ezaltal teljesult, az egyesiilet
finanszirozasi es likviditasi problemai megszuntek koszonhetoen az kozszfera tagsag
egyiittmukodesenek es tamogatasanak.

A szoveges ertekeles es kozhasznusagi jelentes tiikcozi a Beszamolo adatait.

Az FB javaslatai:

1. Szamviteli szabalyzatok felulvizsgalata es aktualizalasa 2016. evben.
2. A cafeteria szabalyzat felulvizsgalata, aktualizalasa.
3. Az egyesiilet alapszabalyanak felulvizsgalata.

A Feliigyelo Bizottsag az Egyesulet eves beszamolojat es kozhasznusagi jelenteset elfogadasta

javasolja.

Berhida, 2016. apriUs 28.
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JELENTES
A Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet 2016. evi mukodesenek

ellenorzeserol

Az Feliigyelo Bizottsag elvegezte az Alapszabalyban eloirt ellenorzesi munkakat.
• * >
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Az Feliigyelo Bizottsag ellenorzese kiterjedt:

A 2016. ev gazdalkodas adataira, az alapbizonylatokra, az egyszerusitett merlegre tamaszkodva,
figyelembe veve a Kozhasznusagi jelentesben foglaltakat is, a gazdalkodast es mukodest
szabalyozo dokumentumokra, valamint tagnyilvantartasra.

A 2015. evi beszamolo ellenorzesekor tett javaslatoknak megfeleloen a hosszu tavu kolcsonok
tendezesere vonatkozoan.

Az egyesiilet a Jaszarokszallasi Takarekszovedcezet Koteleki Kkendeltsegenel vezetett bankszamlajan
es a hazipenztarban bonyolitja a penzforgalrnat.
Mukodesi es projekt koltsegeinek elofinanszirozasat a Jaszarokszallasi Takarekszovetkezetnel vezetett
szamlahoz tartozo rulirozo hitelkerettel biztositja, melynek fedezete az EMVA tamogatas.

A hitelkeret lehivasa a koltseghatekonysag elvet koveti, a keret visszatoltese folyamatos. Az ev vegen
az athidalo hitelkeret nyitasi konstrukcio biztositotta a mukodokepesseget es likviditast.
A gazdalkodas koltseghatekony es takarekos, a hitelkeret teljes reszet, a MAK altal Id nem egyenlitett
szamlak tettek ki.

2016. I. felevenek finanszirozasanak fedezetet a HFS elkeszitesenek atalany osszege biztositotta 9

millio Ft osszegben, a masodik felevet, 2016. junius 11-tol mar a mukodesi es animacios koltsegekbol
kellett fedezni.
2016-ban kizarolag a 9 millio Ft keriilt ket reszletben kiegyenlitesre, a tobbi koltseget a tagdijakbol,
illetve a hitelkeretbol finanszirozta az egyesiilet. Tovabbi tamogatasi osszegeket kapott az egyesiilet az
MVM Zrt-tol, valamint a Magyar Agrargazdasagert es Elheto Videkert Alapitvanytol.
Cel szerinti gazdasagi tevekenyseg kereteben a Nemzeti Agrargazdasagi Kamaranak szolgaltatott,

vallalkozasi tevekenyseget nem vegzett.

Konywezetese a ,,kettos" konywiteli eloirasokon alapul es annak minden tekintetben megfelel.
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