
KE RES KED E
,#*

Magvar-Sz.erb Kereskedelmi és I narkamara
Túrsadalni szeryezet

KIEGÉ, §zÍTÖ MELLÉ.KLET
a 2017. december 3l-i Ewszerűsíteű éves beszámqlóhoz

A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara alapszabáIyáL2009. május 28-án fogadtárk el az alapitő közgyűlésen
jelen levő alapítók. A szervezet székhelye: 672I Szeged,Panzsikrt. 8-12. Adósáma: 19561716-I-06),
Köáesfíilet szerb neve., Madarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Kamora.
Az elhúádó jogi prooedrira során a Csongrád megyei Bírósrág PK 60. l17/2a$9rc számú bírósági végzéssel 2ó68.
sorsám alatt nyilvántartásba vette 2009. november 3 0-án, mely jogeröss é vált 2009 . december 20-ri,n.

Assgryezel§gig:

A Magyar Közszer"{ezetés a Szerb Közszervezet közötti gazdasági kapcsolatok elősegítése és ösáönzese.

A köztestiilet elnőke Török Györgl,

A köáestiilet úgyvezető alelnöke rójfu,t Miklós

Mérlegzánás fordulónapja: 2017 .12.3 I.

1.) Szimviteli beszámoló:

A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Ipmkamara 2017. évben gazdálkodrásaról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírasoknak megfelelve a sámüteli törvény szerinti egéb szsrvezetek egyszenísített éves beszámolót állítja össze,
kettős könywiteli rendszert hasarál gazdasági eseményeinek rögzíésénél. A köztestületnek köáartoása nincs.

2.) A köztestület számviteli nolitikáiának meehatározó elemei:

A szervezet számüteli politikájának ffibb elvei.

A szervezet sámviteli politik{iának megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Ennek megfelelően
könyvelésében kettős könywezetést végez, A 2017.évben beszstzstt eszköaik esetében a hasanos élettartam és
műszaki életiar|am fiiggvényében az eszközök maradvány értéke meghatiározásra kerül. A korábbi eszköztiknél a
§zervezet a megkezdett amortiációs rendet folytatja. A szewezet az ellenörzések szempon§riból jelenüisnek minősíti
azokat a hibárkat melyek ősszevont értéke a merleg fiiösszeg 2o/o-áú, megfualadja. Á szervez€t a megbíáató valós
összképet lényegesen befolyásoló hiba értéke azon hibák összessége mely a salátőkét20 a/o-kalvákoztatjameg.

A szervezetértékelési e§árásainak fr elvei, az értékcsökkenési leírás alapelvei

A szervezet értékelé§i eljárásanak alapelve az eszködk és források egyedi értékelése, minősítese. Az eszközök
bekerülési, beszerzési éítékét eryedileg a sámviteli politikában meghatározott elvek szerint a közvetlenül
hozzarendelheó költsógek aktiválásával hatÁrozza meg. A szevezet értékcsökkenési leírási rendjében az eszközök
hasznos élettartamát és műszaki élettartamát értékeli, a leínís ideje a haszros élettartam a meghakározott maradvárry
értékig. A szervezet az eszköz§k értékvesztését és piaci értéke szóló érték helyesbítését a fennálló okok mérlegelése
mellett egyedileg értékeli,
Az értékcsökkenési leírást évente sámol el a használatbavétel napjától kezdődóen. Az 100 ezer forint egyedi
beszerzési érték atatti tr{rgyi eszköaikre, immateriális javakra a hasruálatba vételkori egyösszegű értékcsökkenési
leírast váI asáo lta a szervezet.
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Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése:
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SZÁMíTÁS NryITo ZARo

8.1. Befekíetetteszköz
összes eszköz

8.2. Foreóeszköz + Aktív id.e|hat
összes eszköz

8.3. Saját tőke
összes forriis
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Saját tőke
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Befektetett eszközök

8.6. Énékcsökkenés
Bruttó érték

8.7, Foreóeszközök
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nem értelmezhető
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296,5
Rövid lejáratú kötel ezettségek

Ellenőrzés során feltártje|entős összegű hibák eredmény,re gyakorolt hatása: nincs i|yen

Vezető tisztségviselők járandóságának bemutatása: Jójárt Miklós munkabér kifi zetés

Vezető tisaségviselők által a szervezettől felvett hitelek, kölcsönök: nincs ilyen

V i sszavásárolt saj át részvén y ek, úzletr észek b em utatása : n in cs i I yen

A lekötött tartalék lekötési jogcímek szerinti bemutatása: nincs ilyen

Zálogjoggal terhelt eszközök bemutatása a zálogérték feltüntetésével, a zálog jogosult megnevezésével, szerződés

Azelőirtzálogértékés arendelkezésre alló zá|ogérték bemutatása: nincs ilyen

Hátrasorolt követelések bemutatása: nincs ilyen

Értékvesztés kimutatás

zálog jogosult

Megnevezés Nyitóérték veszt.
eFt

Ert.vesá.
növekedés eFt

Ert.vesá.
üsszaírás eFt

Záíő
ért.vesá. eFt

készletek
követelések
Ertékpapírok
összesen



.A képzett céltartalék illetve annak felhasanálásának bemutatiisa jogcímenként. nincs ilyen

Végleges jelleggel folyósított támogatásokjogcímenkénti felhasználásának bemutatása: nincs ilyen

Környezetvédelmi kérdések ismertetése: nincs ilyen

Mérlegen kívüli fiiggő kötelezettségek / pl. gararrciák, kezesség, pere§ ügy, opciós ügyletek stb. /, mérlegen kíviili
biztos kötelezettsógek / pl. nyitott pozícióban lévő származékos elsámolásos ügyletek vesáeség jellegű
eredménye, haáridós ügyletekből - adódó frzetési köztelezettség: nincs ilyen

Mérlegen kíviili fiiggő követelés / pl. jőrő garanciélr és bizto§ítékok, peres ügy, opciós ügyletek stb. /, mérlegen kívüli
bizüos követelések / pl, pl. nyitott pozícióban lévő származékos elszámolasos ügyletek nyereség jellegu
eredménye, határidős ügyletekböl -adódó pénz befolyrást jelerrtő követelés / nincs ilyen

Származékos ügyletek eredményre - cash - ílowra gyakorolt hatása: nincs ilyen

§ármazékos, határidős, opciós, swap ügyletek tőzsdei és tőzsdék kívtili kötéseinek bemutatása: nincs ilyen

Fedezsti ügylet hatékonysága i pl. idő lefedés alapügylet és fedezeti ügylet esetében, ha a fedezeti ügylet hamarabb
zárődk, rrttnt az alapügylet a fedezeti ügylet nyereség v€y veszteség jellegri záró értékének Hataridős, opciós,
swap ügyletek eredményre - cash- flowra gyakorolt hatasa: nincs ilyen

Idöbeli elhatrárolásba tett értéke, fedezett ügylet zárásakor keletkezett totális árfolyam nyereséget illetve árfolyam
vesáeséget: nincs ilyen

Kapott támogatások támogakisonkéati felhasználás kimutaása:

Kisebb támogatas egyéb szervezettől: 1 0249 1 Ft

Kömyezetvédelmi kötelezettségekre, költségelrre képzat céltartalék bemutatása: nincs ilyen
A lényegesség, a jelentőség és a kivételes nagyságú értélrhatátr 500eFt, kivéve, ha az mérlegsorokra 2ao/o-nál

magasabb összegű eltérést mutat, vagy meghaladja atárgyévi aóőzás előtti eredmény, vagy a mérlegfiiösszeg
2o/a-át.

A választott forintérték meghaíírozási módszer; MNB árfolyam.

A mérlegben. e_redménykimutatásban srerenlőekkel.kapcsolatos kiegéseítések
Ellenőrzés, önellenőrzés sonín feltrárt jelentős összegű hibák eredmén re, az eszközök és fomísok állományára

gyakorolt_a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tsteleknél összevontan szereplő-haLísa (ha volt):
nincs ilyen

A vezető tisáségviselőknek és tagiaiknak folyósított előlegek, és kölcsönök vagy a nevtikben vállalt garancitík
nincsenek.

Kapcsolt felekkel lebonyolított lenyeges ügyletek, haaznknem a szokásos piaci feltételek köajtt valósultak
meg:nincs ilyen
Az értékcsökkenés egyes mérlegtételeknél alkalmazott- az előző iizl€ti évtől eltérő- eljárásokból eredő, az eredményt
befolyásoló eltérések indoklásq valamint a vagyoni, pénzügyi helyzfue, az eredményre gyakorolt ha&ísuk; nincs
ilyen

Kapc§olt vállalkozással szembeni tétel (eFt) Anyayállalattal szemben . Leanwállalattal szemben
Tartósan adott kölcsön
követelés
Hátrasorolt kötelezettség
Tartós kötelezettség
A mérlegekben kimutatott kötelezettsegből azok, amelynek a hátralevő futamideje több mint öt év: nincs ilyen
Azon kötelezettségek, amelyek álogjoggal vagy hasonló jogokkal biáosítottak: nincs ilyen
A bizüosítékok fajtái és formái: nincsenek

Sámszaki kiegésátések:
A foglalkoáatott munkavifllalók átlagos statisztikai létszáma 1 fió

Kivételes nagyságú bevételek és azokjellege 0 Ft
Kivételes nagyságú ráfordítások és azok jellege 0 Ft
Kötelező könywizsgálat esetén a könywizsgáAő adatai: nincs ilyen

Könywiteli szolgáltaást végzs adatai: Tripladuó KFT, Uracs Szilüa reg.sz . 176590
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Egyéb információk nincsenek

A mérleg főösszeg 4316 eFt,a sajáttőke 2842eFt nagyságtú.

A köztesttilet trárgyévi összes bevétele: íöként tagdíjbevételből és egyéb kapott támogaásokból, kamatbevételttíl,

Bevétel összesen: 5 439 295 F't.

A köztestíilet tárgyévi összes kiadá§a:

Anyagiellegű kiadások 324977 Ét
Igénybevett szolgáltaúísok 171,0032 Ft(ebból irodabérleti dij 103495 Ft, karbantarúás 45501 Ft, postai és

telefonköltsée 358958 Fü szállásüj 285478 Ft, könywiteü szolgáltaás 504000 Ft, rendezvények költsége
412600 Ft)
Egyéb szolgáltatások 132 9ó4 F't
§zeméIyi jeltegű kifizetós és járulék 3118 771 Ft (bérkölts€ 1932000 Ft, rcprezentáciő 502797 F't saját
gépjármű használat költségtédtése 3ó1954 Ft, bérjárulókok 322020 Ft)
Ertékcsökkenés 19 931 Ft
Egyéb ráfordíüís 60 000 Ft
Pénzügyi művelet nífordítása 3l74 Ft

Kíadás összesen: 5 369 849 Ft.

A ködestület tárgvévi eredménve (nvereséd: í9 446 Ft.

A köztestíilet egyszerűsített éves mérlege, eredmény-kimutatás4 valamint a tartalmi tevékenységről szóló reszletes
besámolója megtekintheüí az köáestület 6721 Szeged Párizsi krt. 8-I2. sz. alatti szekhelyén ille&e honlapunkon.

1.) Költségyete§i üímogatás felhasználása: nem volt ilyen

2.) A varyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás: nem volt ilyen.

3.) A cél szerintí juttatások kimutatása:nem volt ilyen

4.) Központi költségvetósi sz*rvtől, nemzetközi eróforrásból, elkíilönített állami pénzalapoktól, más
gazdálkodótóI, helyi önkormányzattól teleptilési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás (ezek mind vegleges jetleggel kapott támogatások)

Tárgyévben l02 49IFt értékben kaptunk !ámogatásokat.

5.) Szervezet által az adott évben végzett fóbb tevékenység, programok bemutatása

Összefoglalóan az alábbiakban sámolunk be Kamaránk tevékenységéhez kapcsolódó legfontosabb információkról
decemberhónapot éfintóen. Ehhezjelen esetben felhasmáljuk aáazéves Jelentest amit aMKIK 2aI7- évetlezáró
elnökségi ülésére készítettilnk:

Az év során, 26 rendenérryen vettúnk részt, mintegl 610 résztvevőt biztosítottunk ezelcre. Ezen belűl l I alyan
rendeményünk volt, amelynek saj db, ill, tarsszervezői voltunk.
Úiviaeh Szabadla, Bacstratopolya városok vasórain - haglomárryosan - ,,Maglar Szalcmai Napok" előaűst
tartoítunk B2B4 szerveztünk, valamint kiállííási és infortruiciós standot üzemeltettűnk Á rendezvényeken * komoly
sajtóérdeHődés mellett - összesen közel 240 meghívott vendeg jelent meg.
Itt twll megemlíteni, hogt az {}ivideki Nemzetközi hlsárra a CSMKIK és a BMKIK külön busszal hozta el érdeklődő
szalrembereit. Ebben az évben Bócslratopolyán a KKY-kkomoly érdeHődése mellett új hetynínenfolytaíódott a
naglszabasú vasár.
Munlaink jelentős részébenfoglalkoztunk KKT-b határon áLtnyúló érdeHődéseirpk menedzselésevel, Iű érezhetően a
maglar érdeHődés folyamatosan nőtt, de részünkről kiemeh fonlosságúnak tartjuk a Yqjdaságból, a magtar piacoh
felé megjelenni kívánó vállalkozasokat is.



Kianelt informúciók:
Az év során több fontos minisztériumak és kormányok kbzótti rendenérryek voltak. Októberben 2 napos GYB
találkozó volt Szabadlílin, amelyen részt vettünh és több javaslatíal is segítettük annak munkájót.
Budapesten, Szerbia Nagtkövetségén a gazdasági attaséfellrerésére harom olyan rendezvér-rynek is tórsszemezői
voltunk, ahol Szerbiából, Vajdaságból jelentek meg piacszerzés érdelwben önkormáryzatoh vállalknzúsok és
párhuzamosan tagszervezeteink is be tudíak mutatkozni ezeken afórumolron.
Tabb nagl értékű* tagjaink ákal kezdeményezett - ikleti projehnek elindítói és előszervezői voltunk, vagrunk Ezek
megvalósítósát a Yajdaságban tervezik a követlrező időszakban, a beruházások tervezeít értéke meghaladja az 5
millió eurót.
Folyamatos informácíós lrapcsolatban állunk a MK]K és annak Nemzetközi lgaegatósógaval, valamint alapítói
kamaráinkkal: CSMKIK, BKIK BKMKIK, BMKIKís.
Áz elmúlt évek során számos stratégiai megállapoűst kötöttünk hazai és szerbiai partnerekkBl. Ezek kt)zúl szinte napi
szinten níikódik a budapesti székhelyű Magnr-Szerb Üzleti Tanáccsal körffi ilyen irártyű megáIlapodlísunk, amely
sorón több lözós tárg,lalast lrezdeuényeztünk az óltaluh ill. átíalunk menedzselt vállalkazasok érdel@ben,

@udapesíen, Úiviaetren, Belgrődban egnránt)
Szintén jó a kapcsolatunk a Maglar Nemzeti Kereslredőhaz Zrt. Közép-Európai Hálózatánck Szerbiavalfoglalkozó
v ezet őiv e l é s munkatár saival.
Egléb kérdések:
ügnezető elnöluégúnk és kamaránk munlajót, szerzőüses megállapodőssal ki)nlvelőiroda, honlapunkat

.folyamatosan kezelő IT szakember, egléni ügvédek vómszakértőkvalamint tagiaink és társszerlezetekis segítik.
Nagobb rendezvények szervezése esetében ktilső erőforrósokat is igérrybe veszünk (szinlvon tolmácsolas, catering
szolgaltatas, standok léte§ítése stb.)
20I7. evi rendezvértyeinket sajót erőből valósítottuk meg* meglévő taríalékűink és a befizetett tagd{jak

felhaszrulásnal - törel{pdtünk arra, hogl aruyagl helyzetünk stabil maradjon.
2017. éwe az alapvető stratégiai elWpzeléseinkfenntartasa mellett (KKV- hataron áWrló üzleti kapcsolatainak
menedzselése) a szervezet taglétszámának bővítését, a vállalkozói közvetlen kapcsolatok szélesítését, és változatlan
stab il gazdálko dást tervezúnk,
Áz elmúlt évek munkájának köszönhetően ismertségünk és kapcsolati hálónk hazai és vajdasági tekintetben széleskörű
és ahív: Kamarák Ónkormányzatok, Gazdaságirónyítasi szervezetelg Nag,lkövetségeh Szakmai szeryezeíeh
civilszervezetek, vállalkozgsok egész sora stb. ebből adódóan a KKY-b hatóron á@ó üzleti, szalwni kéréseire,
luirdéseire, problémáinak megoldásdra hatékonyan tudunk reagalni.

Szeged, 2018. március 24.

MAGYAn-§zERB
Kcrerkedelmi és lpertaaara
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