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}elentés
a 201-3-as éo gazdálkodósóról

A Magyar Motorsport Szövetség EIIen&ző Testülete a Közgyűlés részéreaz a|ehbíjelentést
készítette el.

Az ellenórzés pro gramj

a:

1. Az éves beszámoló ellenőrzése
2. A működé shez szüksé ges szabály zatok felülvizs gálata
3. Ügyviteli folyamatba építettszúrópróba szerinti ellenőrzés
A Magyar Motorsport Szövetség Ellenőrző Testületének három aktív tagiából Nádasdi János
tag lemondott tisztségéről, igy az EIIenőrző Testület két aktív taggal műkodött tovább. Az
éves Közgyűlésen, jelölést követőn kerül megváIasztásra a hiányző harmadik tag. Az
Ellenőrző Testület az Elnökség munkáját figyelemmel kísérte. Megállapításra került,hogy az
elnökség jogi és gazdasági téren továbbra is kellően felkészült és döntéseiben szakmailag
megalapozott.

A Titkárság személyi állományában az

e\őzó évhez képest vá|tozás nem történt' továbbra is
stabil. Az elózó évektől eltérően megnövekedett a feladata a titkárságnak. A Magyar
Motorsport Szövetség könyvelési feladatait a megválasztott űj elnökség a titkárságra ruházta,
Verő Klára gazdaságí alelnökasszony szakmai felügyelete mellett.

Az Ellenőrző Testület megállapítja, hogy a Magyar Motorsport Szövetség elnöksége eleget
tett a közgyűlés határozatának. A bevételek és költségek alakulásáról elkészültek a

negyedéves tájékoztatők, mely nagymértékben segítette a likviditás figyelemmel kísérésétés
segítette eló a20I4. évi tervezést.

A Magyar Motorsport Szovetség 2013. évi éves beszámolója (mérlege, eredmény-kimutatása,
a kiegészítő melléklete), valamint a kozhasznúsági jelentés valósághú képet ad az éves
gazdálkodásról, a továbbra is nehéz gazdasági he|yzet tükrözi a 2013. évi pénzügyi számviteli helyzetet' A beszámoló a törvényességi előírásoknak megfelelően készült el.
A mérleg eszközök

és források főösszege 15 26I eFt.

A Magyar Motorsport Szövetség 2013'

éviközhasznúsági tevékenységébőlszármaző bevétel 45 493 eFt' vállalkozási tevékenységből
származő bevétel 2 932 eFt, mely I 44I eFt-tal kevesebb az előzó évi vállalkozási
tevékenységbőI származő bevételhez képest. A vállalkozási tevékenység költségei jóval
kevesebbet mutatnak az előző év adatához viszgnyítva: 1 995 eFt. Elmondható, hogy a
Magyar Motorsport Szövetség pénzügyi helyzete fenntartható volt a 20I3-as év folyamán, a
szűkült gazdasági környezet ellenére.
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Az

időarányos folyósítása december 31-ig nem történt meg, ezért ennek
értékeaz aktív időbeli elhatárolások között kimutatásra került. A mérlegsort alátámasztő
leltrári dokumentációj a elkésztilt.
áLlrami támogatás

oÁ az elóző évi adathoz viszonyítva. A
követelések összege: 2 38] eFt, mely 82,28
kötelezettségek összege 3 543 eFt, mely 2356 eFt növekedést mutat az előző évi adatokhoz
képest. A követelések és kötelezettségek összetételét a mérleg kiegészítő melléklete
tartalmazza'amérlegsorokleltána|alátámasztástakerültek.

A

Az éves beszámoló eredmény kimutatásában a személyi jellegű ráfordítások 16 823 eFt-tal
teljesültek, mely az előző évhez képest 2 692 eFt-tal volt kevesebb. Az anyagellegű
ráfordítások 23 359 eFt-tal teljesültek, me|y az elóző év adatához viszonyítva 5 434 eFt-tal
volt kevesebb. A pénzügyi műveletek ráfordításaí az előző évbez képest 75 eFt-tal nőttek,
melynek indoka, a megnövekedett banki költségek.

A

gazdá|kodás vizsgáIata egy az előző évektől eltérő szerkezetú TERV/TENY kimutatás
alapjántörtént' melyet aközgyú|és jóvahagyott. A központi bevétel 25] e Ft-tal haladta meg a
oÁ-os teljesítéstmutat' A Sportszakmai bevétel I746
tervezett 329|9 eFt-ot, mely 100,78
oá-os teljesítést mutat' A bevételek
eFt-tal haladta meg a tervezett 23 550 eFt-ot, me|y I07 '41
esetében elmondható, hogy atervezett összeget meghaladták mindkét esetben.

kiadások terén visszafogottság volt tapasztalható. A központi kiadás 4 516 eFt-tal volt
kevesebb atewezett329I9 eFt-hoz képest, mely 86,28oÁ-os teljesítéstmutat. A sportszakmai
kiadás 2139 eFt-tal volt kevesebb a tewezett 23 550 eFt-hoz képest, mely 90'92 %o-os

A

teljesítést mutat.

A

kimutatásban szereplő bevételi és kiadási főösszeg különbsége: 8 658 eFt, mely a
mérlegben kimutatott pénzösszegek soron szerepeltetett értékkelegy ező.
Összességében elmondható, hogy a bevételi elóirányzat 56 469 eFt, 58 4]2 eFt-ban teljesült
ez I03,54 7o-os teljesítést és a kiadási fő előiranyzat, az 56 469 eFt, 49 814 eFt-ban teljesült
ez 88,2I %-os teljesítéstmutat.

A

Bizottság kiemelten vizsgáIta a közhaszní szervezetek részérenyújtott állami támogatás
elszámolásával kapcsolatos dokumentációkat. Az elszámoltatási bizonylatok az előírt
rendelkezéseknek megfelelően készültek el. A Szövetség a kapott támogatásokkal határidőre
elszámolt.

irodátől kapott tájékoztatás értelmében,2013-ban egy peres ügy volt. A Fővárosi
Törvényszék által hozott bírósági határozat ellen a felperes fellebbezést nyújtott be. A
fellebbezés elbírálásáról a mérleg fordulónapjáig tájékoztatás nem érkezett a Magyar
Motorsport Szövetség részére.

Az

A

Magyar Motorsport Sztivetség gazdálkodását befolyásoló rendkívüli kiadás a 2013-es
évben nem volt. A kQltségvetésvégrehajtása biztosított volt.
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A

fentiekben megfogalmazoÍtak alapján az Ellenőrző Testület a 2013-as év gazdálkodásáról

szóló éves besziímolót, valamint

a

kozhasznosságú jelentését elfogadja

és a Magyar

Motorsport Szövetség közgyíílésénekelfogadásra javasolja, egyben kéri a Magyar Motorsport
Szövetség Közgyűlését, hogy azE|lenórző Testület 2013. évi gazdáIkodásról szóló jelentést,
elfogadni szíveskedj en.

Budapest, 2014. május 12.
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