Magyar Motorsport Szövetség
Ellenőrző Testülete
Jelentés
a 2014-es év gazdálkodásáról

A Magyar Motorsport Szövetség Ellenőrző Testülete a Közgyűlés részére az alábbi jelentést
készítette el.
Az ellenőrzés programja:
1. Az éves beszámoló ellenőrzése
2. A működéshez szükséges szabályzatok felülvizsgálata
3. Ügyviteli folyamatba épített szúrópróba szerinti ellenőrzés
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 előző évhez képest változás nem történt, továbbra is
stabil. A titkárság megnövekedett feladatai mellett is pontosan végezte munkáját. A
könyvelési feladatok ellátása zavartalanul folyt az év folyamán. A szakmai felügyeletet
továbbra is Verő Klára gazdasági alelnökasszony látta el.
Az Ellenőrző Testület megállapítja, hogy a Szövetség elnöksége eleget tett a közgyűlés
határozatának. A bevételek és költségek alakulásáról elkészültek a negyedéves tájékoztatók,
mely nagymértékben segítette a likviditás figyelemmel kísérését és a 2015. évi gazdasági
tervezést.
A Szövetség 2014. évi éves beszámolója (mérlege, eredmény-kimutatása, a kiegészítő
melléklete), valamint a közhasznúsági jelentés valósághű képet ad az éves gazdálkodásról, a
továbbra is nehéz gazdasági helyzet tükrözi a 2014. évi pénzügyi - számviteli helyzetet. A
beszámoló a törvényességi előírásoknak megfelelően készült el.
A mérleg eszközök és források főösszege 12 102 eFt. A Szövetség 2014. évi közhasznúsági
tevékenységéből származó bevétel 37.538 eFt, vállalkozási tevékenységből származó bevétel
2 161 eFt, mely 778 eFt-tal kevesebb az előző évi vállalkozási tevékenységből származó
bevételhez képest. Ezzel arányosan a vállalkozási tevékenység költségei jóval kevesebbet
mutatnak az előző év adatához viszonyítva: 1.334 eFt, ami 661 eFt-tal kevesebb az előző évi
értékhez képest. Összességében elmondható, hogy a Magyar Motorsport Szövetség pénzügyi
helyzete fenntartható volt a 2014-es év folyamán.
Az állami támogatás időarányos folyósítása december 31-ig nem történt meg, ezért ennek
értéke az aktív időbeli elhatárolások között kimutatásra került. A mérlegsort alátámasztó
leltári dokumentációja elkészült.
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A követelések összege: 3.426 eFt, mely 143,5 %-kal több, mint az előző évi 2.387 eFt. A
kötelezettségek összege: 1.728 eFt, mely 1.815 eFt csökkenést mutat az előző évi adatokhoz
képest. A követelések és kötelezettségek összetételét a mérleg kiegészítő melléklete
tartalmazza, a mérlegsorok leltárral alátámasztásra kerültek.
Az éves beszámoló eredmény kimutatásában a személyi jellegű ráfordítások 17.981 eFt-tal
teljesültek. Az anyagjellegű ráfordítások 18.431 eFt-tal teljesültek. A pénzügyi műveletek
ráfordításai 49 eFt teljesítést mutatnak.
A gazdálkodás vizsgálata egy az előző évektől eltérő szerkezetű TERV/TÉNY kimutatás
alapján történt, melyet a közgyűlés jóváhagyott. A központi bevétel 5.152 e Ft-tal haladta meg
a tervezett 21.996 eFt-ot, mely 123,42 %-os teljesítést mutat. A Sportszakmai bevétel 2.797
eFt-tal haladta meg a tervezett 17.557 eFt-ot, mely 115,93 %-os teljesítést mutat. A bevételek
esetében elmondható, hogy a tervezett összeget meghaladták mindkét esetben.
A kiadások terén visszafogottság volt tapasztalható. A központi kiadás 1.352 eFt-tal volt
kevesebb a tervezett 21.703 eFt-hoz képest, mely 93,77%-os teljesítést mutat. A sportszakmai
kiadásnál többletigény merült fel, így 5.418 eFt-tal volt több a tervezett 12.500 eFt-hoz
képest.
A kimutatásban szereplő bevételi és kiadási főösszeg különbsége: 8.206 eFt, mely a
mérlegben kimutatott pénzösszegek soron szerepeltetett értékkel egyező.
Összességében elmondható, hogy a bevételi előirányzat 44.153 eFt, 53.455 eFt-ban teljesült
ez 121,07 %-os teljesítést mutat. A kiadási fő előirányzat 38.803 eFt tervezett összege, 45.249
eFt-ban teljesült ez 116,61 %-os teljesítést mutat.
A Magyar Motorsport Szövetség titkárságától kapott tájékoztatás érelmében a sportszövetség
a kapott állami támogatással elszámolt. Az állami támogatás összege 4.825 eFt volt, melyből
965 eFt a 2015-ös éveben a mérlegkészítés előtt folyt be.
Az irodától kapott tájékoztatás értelmében, 2014–ben három peres ügy volt, melyből kettő le
is zárult. A sportszövetséget 15 eFt költség terhelte a két peres eljárás.
A Szövetség gazdálkodását befolyásoló rendkívüli kiadás a 2014-es évben nem volt. A
költségvetés végrehajtása biztosított volt.
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A fentiekben megfogalmazottak alapján az Ellenőrző Testület a 2014-es év gazdálkodásáról
szóló éves beszámolót, valamint a pénzforgalmi kimutatást elfogadja és a Magyar Motorsport
Szövetség közgyűlésének elfogadásra javasolja, egyben kéri a Magyar Motorsport Szövetség
Közgyűlését, hogy az Ellenőrző Testület 2014. évi gazdálkodásról szóló jelentést, elfogadni
szíveskedjen.
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