Felügyelő Bizottsági Jelentés
a 2009-es év eredményeiről

A Magyar Motorsport Szövetség Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés részére az alábbi jelentést
készítette el.

Vizsgálati módszerek:
1.
2.
3.
4.

az éves beszámoló ellenőrzése
a működéshez szükséges szabályzatok felülvizsgálata
főkönyvi kivonat ellenőrzése
ügyviteli folyamatba épített szúrópróba szerinti ellenőrzés

A Magyar Motorsport Szövetség Felügyelő Bizottsága három aktív tagból áll, mely
megalakulása óta folyamatosan figyelemmel kíséri a Szövetség és ezen belül az Elnökség
munkáját. Az elnökségi ülések túlnyomó részén a bizottság képviselte magát. Megállapításra
került, hogy az elnökség jogi és gazdasági téren kellően felkészült és döntéseiben szakmailag
megalapozott.
A biztosításokkal kapcsolatosan az elszámolás 2009-ben az előző évekhez hasonlóan az
egyesületek részére továbbra is ügyviteli problémát jelentett, 2009. év végén a Szövetség
részéről egy Alkusz bevonásával a probléma várhatóan megoldást nyert. Az adó- és járulék
törvények betartása továbbra is komoly feladatot jelentett a Szövetség részére, de az évközi
ÁFA jogszabályi változások könnyítettek ezen terheken, a MAMS 2010. évi díjtáblázata már
tükrözi ezeket a változásokat.
A Titkárság személyi állománya továbbra is stabil, melynek köszönhetően a Szövetség
számára különböző feladatokat ellátó (sportbíró, felügyelő, stb.) magánszemélyek jogszabályt
követő magatartása eredményeként az adminisztráció zavartalan és pontos.
A Szövetség 2009. évi mérlege és eredmény-kimutatása, valamint az éves beszámolója
valósághű képet ad a gazdálkodásról és tükrözi a 2009. évi pénzügyi - számviteli helyzetet. A
beszámoló a törvényességi előírásoknak megfelelően készült el.
A mérleg eszközök és források főösszege 33 677 eFt. A Szövetség 2009. évi közhasznúsági
tevékenységéből származó eredménye 6 852 eFt, vállalkozási tevékenységből 1 162 eFt
származott. Elmondható, hogy a Szövetség pénzügyi helyzete stabil, a követelések (684 eFt)
és kötelezettségek (942 eFt) mértéke közel egyensúlyban van. A Szövetség, támogatást
nyújtott egy korábbi balesetet szenvedett versenyző részére 250 000,- Ft értékben.
A gazdálkodás eredményességét bizonyítja, hogy a 2009. évi tervezetthez képest a Terv/Tény
kimutatás alapján az Anyagjellegű ráfordítások: 5700 / 3916 , Személyi jellegű ráfordítások:
20800 / 19650 , Egyéb költségek: 24670 / 23643 mind megtakarítást mutatnak. Az előző
évhez hasonlóan 2009-ben is elkülönítésre került 2 000 eFt támogatási keret, mely a Szakági
Tanács javaslata alapján került felosztásra.

A Bizottság kiemelten vizsgálta a közhasznú szervezetek részére nyújtott állami támogatás
elszámolásával kapcsolatos dokumentációkat. Az elszámolások az előírt rendelkezéseknek
megfelelően készültek, a bizonylatok az előírásoknak megfelelnek. A Szövetség az előírt
határidőre elszámolt a kapott támogatásokkal.
A Közgyűlés 2009-re külön szakági keretet állapított meg 8 000 000,- Ft értékben, melyből az
év végéig felhasználásra került 6 489 000,- Ft.
2009 év végére 5 db folyamatban levő peres ügyet tart nyílván a Szövetség, melyek
ügymenete folyamatos és jogi képviselő által biztosított.
A Bizottság felhívja az Elnökség figyelmét, hogy az üléseken elfogadott határozatokról külön
nyilvántartást vezessen (Határozatok Könyve), melyben szerepelteti a határozat számát, keltét
a megnevezést és a végrehajtásra vonatkozó adatokat.
A Bizottság megvizsgálta a Szövetségre vonatkozó szabályzatokat és az azokkal kapcsolatos
hiányosságok pótlására jegyzőkönyvben (2009.10.21.) hívta fel az Elnökség figyelmét.
A fentiekben megfogalmazottak alapján a Felügyelő Bizottság az éves beszámolót, valamint a
közhasznosságú jelentést elfogadja és javasolja a Szövetség közgyűlésének elfogadásra és
egyben kéri a Közgyűlést, hogy a fenti Felügyelő Bizottsági jelentést elfogadni szíveskedjen.
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