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A Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség Felügyelő Bizottságának jelentése  a 2019. évi 

egyszerűsített éves beszámolóról és a 2020. évi tervről 

 
 
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a 2019. évi beszámolót, valamint a 2020. évi tervet.   
 
A rendelkezésre bocsájtott anyagok: 

- a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és 
közhasznúsági melléklete PK-542 

- a főkönyvi kivonat,  
- a leltár, valamint  
- az Elnökség írásos beszámolója  

 
 
Az FB az alábbi megállapításokat tette: 
 
1. A bevételi terv teljesítése 98,2 %-os, a kiadási terv teljesítése 98,5 %-os. A bevételeknél a 
kamatbevétel a legnagyobb elmaradás a tervhez képest (57,3%) 
 
A megtakarítások 2019 évben állampapírokban voltak elhelyezve, a likvid rész időnként 
magas volt, amikor nem jutott a szövetség visszavásárolt állampapírhoz.  
 
A 2019. évi adómentes, reprezentációs költség lehetséges kerete, 2.686 E Ft, a tényleges 
teljesítés 132 E Ft volt. 
 
Az ellenőrzés idejére a 760 E Ft-os követelésállomány 90 E Ft-ra csökkent.  
 
A Felügyelő  Bizottság  Elnöke, akadályoztatása idején pedig helyettesítő tagja, részt vett 
az Elnökség ülésein. Az FB-nek semmilyen beavatkozást igénylő eseményről az év 
folyamán nem volt tudomása. 
 
A fentiek alapján a FB a Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség 2019. évi beszámolóját 
elfogadására javasolja: 
 
   36.530 E Ft mérlegfőösszeggel 
   35.132 E Ft saját tőkével 
   -6.652 E Ft mérleg szerinti eredménnyel 
 
A szövetség a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet (PK-
542) elektronikusan letétbe helyezi és saját honlapján is közzéteszi. 
 
 
2. A FB a 2020. évi terv vizsgálata során megállapította, hogy a bevételek és a kiadások 
ésszerűen lettek tervezve, a rendszeres 4 M Ft összegű MISZKSA támogatás 
elmaradásával a veszteség nagyságrendje megnőtt, de a székház eladásakor ezt az 
összeget visszamenőleg megkapja a szövetség.  
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A kamat helyzet bizonytalan hisz új állampapír továbbra sem vásárolható ezért óvatosan 
lehet tervezni. 
 
A koronavírus miatt bérleti díj emeléssel sem számolhatnak. 
 
Mindezek ismeretében és figyelembevételével a FB a Bács-Kiskun Megyei Iparszövetség 
2020. évi tervét elfogadásra javasolja. 
 
 
Kecskemét, 2020. május  6. 
 
               

     Kaldenekker Sándor 
FB elnök 


