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Az EGYnsÜr.,ET 2016" Evr rnvÉxnNysÉcnnŐr

A Felügyelő Bizottság áttekintette az Egyesület 2a16. évi Egyszenisített
beszámolóját (mérleg és eredmény-kimutatas) és a Köáasznúsági Jelentést.
Az FB képviseltette magát azElnökségi üléseken és tudomásul vette az Elnökségi
batár o zatok a1 apj án el őké s zített j avas l atokat.
Az FB ellenőrzesi tevékenysége során megvizsgálta:

- számszal<llag az előterjesztettpénzügyi beszámolót (a mért eget és az
eredmény-kimutatást) ;

- a fiíkönyvi kartonokat és főkönyvi kivonatot;

Éu közben több esetben pénztárellenőrzést tartottunk . Az ellenőrzésekről
fe ij e gyzé s ek ill etve p énáér e 1 1 enőrzé s i j e gy zőkönyv ké szültek.

Az Egyes ületgazdálkodását azFSZBmegfelelőnek találta, az Egyesület általános
működése törvényes volt, és megfelelt áz Egyesület Alap szabáiyában és egyéb
szabályzataiban lefektetett előírásolorak. 2016-ben az Egyesület gazdálkodása
kiegyensúlyozott és átlátható volt.

AZ FSZB véleménye szerint az Egyesület raűködése és a bels ő szabáIyzatok
megfelelnek a jogszabáIyi követelményeknek. A támogatások nyilvántartási és
elszámolási gyakorlata megfelelő.

Összefoglaló a 20l6-os évről;

2016. elején könyvelő váltás történt, amely rendben lezajlott, az egyesület
működésében nem okozott fennakadást.

20l6-bana mérlegfőösszeg 31,2 MFt volt. A vitorlás szakosztály egy jő állapotu
hasznáIt hajó megvásárlásával növelte az egyesület hajóinak számit, így at,írgyi
eszközök értéke a hajó értékével megnövekedett, a mérleg készítés időpontjábán
10,1 MFt.

Az Összes bevétel 20l6-ban 29,4 }r/Ft volt, arni 1,7 ívIFt-tal magasabb, mimt az
előző évben. Az egyesületi eredmény 2,89 MFt volt, ami kicsivel több, mint az
előző évben.



t

Az alapítótól kapott támogatás nőtt az előző évihez képest, csökkent viszont a
NAV 1% -ből származő bevétel és a kamat bevétel.
Az összes ráfordítás 26.5 MFt volt, ami 1,38 MFt-tal több, mint az előző évben.
Az értékcsökkenés és a személyi jeltegű ráfordítások csökkenése mellett nőttek
az any agel l egű ráford ítások.

Osszességében elmondható, hogy az Fgyesület vagyoni helyzete lényegében
javult a tavalyi évben. A kapott többlet támogatást a tevékenység bővítésére, új
programok szewezésére hasznáIta fel. Mindemellett megmaradt a pozitív
eredmény is.

Ebben az évben az ellenőrzés során csak kisebb hibakat tapasztaltunk, amelyek
korrigál ásra kerü ltek az ellenőrzés befej ezésé ig.
A korábbi FB jelentésekben tett javaslatokkal kapcsolatban az alábbiakat
szeretnénk kiemelni:

- Tovább jar,ult ataginyilvántartás, a könyvelésben is nyomon követhető,
hogy az egyesület tagjai mikor és mekkora tagihozzájémllást tettek az
egyesület javétra. A pénztétri befizetések esetében minden esetben
csatolva van abeftzetők névsora is.

- Az egyesület gazdáIkodása az FB számára átláthatóbbá váIt. Az FB
ellenőrzési munkájának elvégzéséhez nagyobb támogatást kapott az
egyesület könyvelőjétől és ügyvezető elnökétől, mint korábban. A
felmerült kérdésekre gyors és kielégítő válaszokat, magyaréuatot
kaptunk, észrevételeinket fi gyelembe vették.

Összességében elmondható, hogy az egyesületben javult a gazdálkodási
fegyelem. Emellett továbbra is felhívjuk a szakosrtályvezetők figyelmét, hogy a
bevételeik és kiadásaik ütemezésénél vegyék figyelembe a támogátás
beérkezésének ütemezését, hogy az egyesület a jövőben is elkerülhesse a cash
flow problémákat.
A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság javasoljao hogy az Egyesület
Küldöttgyűlése fogadja el a 20t6. éyre vonatkozó pénzügyi beszámolót és
közhasznúsági j elentést.
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