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a Fl6r Ferenc K6rhdza Lakossdg6rt Kiizalapiildny:
M6rlegbesz6mol6ji16l, Kiizhaszntisdgl f elent6s616l

6s gazdSlkod6si tev6kenys6g6r6l

A Felggyel6 Bizotts6g - az 6rv6nyes jogszab5lyokon alapul6 kotelezetts6g6nek eleget t6ve -
megvizsg6lta az Alapitv6ny 20L6. 6vi Besz6mol6jSnak, Kozhaszn0s6gi jelent6s6nek a Felilgyel6

Bizotts6g hatdskor6be tartoz6 rdszeit 6s megdllapitotta, hogy az a vonatkoz6 jogszab6lyok 6ltal el6irt

alaki, valamint formai kovetelm6nyeket kieldgiti, tov6bb6 az 6ltal6nos szdmviteli alapelveknek

megfelel6en kerUlt dsszei llitdsra.

A felsorolt dokumentumok val6san mutatjSk az Alapitvdny 2Ot5.6vi gazdiilkod6siit.

A Felfigyel6 Bizottsdg 2016.-6vben megszerzett l6nyegesebb tapasztalatai a kovetkez6kben

irsszegezhet6k:

A FelUgyel6 Bizottsiig 6s az Alapitvdny Kurat6riumdnak egyiittmfikod6se a 2016. 6v folyamdn

t6rgyilagos 6s kifog6stalan volt.

Az 6v folyamdn a Feliigyel6 Bizottsdg folyamatosan figyelemmel kis6rte az AlapfWiiny mfikod6s6t 6s

megdllapitotta, hogy az Alapitvdny vagyoni helyzete tovSbbra is stabil. Az indul6 (1997) 5,2 milli6 Ft

vagyonnal szemben 2016-ben 15,3 milli6 forint volt (1,5 milli6val, vagyis Lt%-kal tobb az el6z6 6vn6l)

6s 11480 ezer forint eredm6nnyel zlrta az 6vet. Ezen bel0l 925 ezer forint volt aztTo, ami szint6n

meghaladta a 2015. 6vit.

Az dsszes r6forditds 15 104 ezer forint volt, amelyb6l
- a K6rhdzr6,sz6.re eszkdz beszerz6sre 8977 eFt
- a K6rhdzban fi.lrd6szoba kialakit6sra 3 085 eFt

- anyagjellegfi rdforditds LO77 eFt

- szem6lyi jelleg( (konferencidk, oktat6s) I424 eFt
- Eey6b rdfordit:is (bank, konywizsgdlat, stb.) 154L eFt

- Osszesen 15 104 ezer forint

Ez meghaladta az 6ves bev6telt, ami megmutatkozott a p6nzeszkozdk csokken6seben is. Az Alapitvdny

konyvel6s6t a Szdmviteli Szab6lyzat el6irdsainak megfelel6en, naprak6szen vezeti. A p6nzkezel6s, a

p6nzmozgdsok bizonylatoldsa szabdlyos. A p6nzforgalom jelent6s r6sze bankszdmlin bonyol6dik. A

kdszp6nzforgalomr6l minden esetben p6nztiirbizonylatot 6llitanak ki. A pdnztiir 6s a banksz6mliik

z6 r6egyegye n lege megegyezi k a f6 ko nyvbe n rogzitett osszeggel.

MegSllapithat6, hogy az 6sszerff takar6kossdg a Kurat6rium eg6sz 6vi munkdjSban jelen volt. Ennek is

tudhat6'be, hogy az Alap(tvdny a neh6z korUlmdnyek kozott is tovdbb tudott fejl6dni 6s pozitivan z6rni

az 6vet.

A t6rv6nyi el6irdsoknak megfelel6en az Alapitv6ny gazdilkoddsA16l sz6lo tij6koztat6t a K6rhdz

honlapjdn nyilv6nossdgra kell hozni. A Civil torv6ny alapj5n a Kozhasznfs6gijelent6st minden 6v miSjus

31-ig az OBH-ndl let6tbe kell helyezni. Fentiekre tekintettel, a szimviteli m6rleg 6s

eredm6nykimutatds, valamint a Kozhaszn6sdgi besz6mol6 elfogadds6t javasoljuk.
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