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Beszámoló a FODISZ / Felügyelő Bizottság
2014-es évi munkájáról
A Felügyelő Bizottság ( továbbiakban FEB ) az év elején elkészítette az első
féléves tervét, majd ehhez igazítva a nyáron a második félévre tervezett
programját. E szerint 3 nagy témakört érintettünk:
I.

Közhasznú jelentés ellenőrzése
Ezt a FEB május elején megkapta, hibásnak találta, és korrekciót kért a
közgyűlés napjáig. Aznap másik jelentést kaptunk a helyszínen, mely
szintén rossz volt. A FEB a FODISZ-tól kérte annak kijavítását, és
e-mailban részünkre megküldését. Ennek ellenére a közgyűlés
jegyzőkönyvében az van feltüntetve, hogy a közhasznú jelentés
elfogadásra került. Ezután több közhasznúsági jelentést kaptunk május
31-ig, többször át kellett az adatokat íratni, míg végül elfogadható lett.
A zánkai közgyűlésen a 2013. évi munkánk is elfogadásra került.
II.

FODISZ által biztosított ingyenes web felületének kihasználása a
megyei szövetségek részéről.

Ezt a FEB tagjai feldolgozták, abban a 2014.01.01 – 2014.06.30. közötti
időszakban megyénként kimutatásra került, hogy ki használja ezt a felületet, és
kik azok, akik egyáltalában nem tesznek fel hírt oda.
Ez a tény a második félévben 1 megye kivételével nem változott.
III. A FODISZ alapszabályának 25. §-ban rögzített feladatok közül
az „a – b – f” pontokban leírtak ellenőrzése.
Novemberben Kecskeméten döntöttünk erről a munkáról, majd azt december a
FODISZ irodában kezdtük el. A szabályzatokat átvizsgáltuk, azoknál
megállapításra került, hogy néhányat frissíteni kell, de ezen kívül rendben
vannak. A főkönyvi kivonat és a számlák hiányában ezt a részt 2015. elejére
halasztottuk.
Februárba folytattuk volna, de a megbeszélt időben az Ügyvezető elnök úr
szerint a 2014. évi könyvelési anyag könyvvizsgálat alatt volt. Azóta is értetlenül
állunk e tény előtt, hogy egy előre bejelentett időpontban történő
ellenőrzésünkkel szembe a könyvvizsgálatot végzők előnyben részesültek.
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Az ellenőrzést tovább halasztottuk áprilisra – Tatára.
Ott megkaptuk a kért anyagokat, melyben az
 időszaki pénztárjelentésben 11 javítást,
 az átutalásos számláknál 4 pótlást,
 a főkönyvi kartonból 7 részletezést
 valamint a könyvvizsgálói jelentést
 közhasznúsági mellékleteket
kértük április 19 illetve 30-ig részünkre megküldeni.
Ezek ellenőrzése május elején megtörtént:





időszaki pénztárjelentésben 9 dolog javításra került,
az átutalásos számláknál 3 pótlás megtörtént,
a főkönyvi kartonok részletezésre kerültek
valamint a könyvvizsgálói közhasznú mellékleten látható lesz.

A ki nem javított dolgok későbbiekben kerülnek javításra, ezt a FEB a II.
félévben ismét ellenőrzi. A közhasznúsági jelentést a napokra ígérték.
Küzdelmes út eredményeként megállapítható, hogy a FODISZ könyvelése
FORMAILAG szabályos, a számlák a pénzkezelési szabályzatnak megfelelnek. A
kifizetésre/átutalásra kerülő összegek mögött a szerződések – teljesítési
igazolások megtalálhatók.
Ezzel a 2014. évi munkánk befejeződött.
Gyöngyös, 2015. május 7.
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