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(1155 Budapest, Wysocki utca 1.)

2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóról

A Szakszövetség Ellenőrző Testülete az Alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban
rögzített köteleZettségeinek nreglelelően lelü1vizsgálta

- a20l4. évi közhasznú egyszeIűlsített éves beszán-ro1ót
- a kozlraszr'rirsági mellékletet
- a kiegészítő nrcllékletet
- az elnök teljességi nyi1atkozatát
- a 2014. évi szaknai, pénzüg,vi-gazdasági beszánrolót
' a tárgyi eszközök leltárát
- a Íőkönyvi kivonatot
- a főkönyvi kaltonokat
- a gazdálkodás szabályszerűségét, különös figyelemmel a bizonylati fegyelem betartásál'a. a

pénz- és vagyorrkeze1ési szabályok betartására, a közhaszrrú civil szervezetekre vonatkozó
jogszabá1yok betartására, a tagdíj bclrzetésekre, az elői'rányzoÍt bevételek-koltségek
rrrórtékére, a költségvetési tárr-rogatások felhaszná]ására vonatkozóan.

A Szakszövetség Ellenőrző Testülete az 1. pontbatl rögzített vizsgálatának eredrrrényeként a
2015. nár'cius 25-én megtartott iilésén az alábbi egylrangú határozatot lrozta:

A helyszíni vizsgá1at alapján a Szakszövetség 2014. évi szakmai-pénzügyi-gazdasági
miikődése az Alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megflelel' az
Ellerrőrző Testület a Szakszövetség működése során semmilyen jogszabálysértést nem
tapasztalt, a közlraszrrú egyszerűsitett éves beszámoló, közlraszlrúsági melléklet, valanrint a
kiegészítő nelléklet a SZakszövetsóg vagyoni, pénzügyi-gazdasági helyzetér'ő1 nregbízható és
valós képet nyúrIt.

A két szakági Sportszövetségen beltil végzctt szakmai rr-runkát, az eIért EB, VB erednrérryeket,
a hazai rerrdezésii, címrrrel fellriháZott versenyek lebonyolítását kiemelkedően rnagas
színvona]ritlalr ér'tél<el i.

Rendkívül pozitívarr értékeli, hogy a Szakszóvetség működését a 2011. évi CLXXV.
ton'érryr-rek r-rregf,elelőr-rek minősítette a Fővárosi Tlrvényszék és 2015.01 '20-|
16.Pk.60146/2001/25. szrínú Végzésével közlraszrrú fokozatát a rryilvántartásba bejegyezte.
A jövőben a közhaszttú bevételek, a taglétszám és a verscnyzői létszán további növelését
tartja kiernelt lel adatnak.
A Szakszövetség elednéttycsen gazdálkodott, likviditása cgész évben megfelelő volt, a
tárgyévben elért nyereség erednrényeként a saját tőke értéke 1 .799 eFt-ra nőtt.
Az Ellenórző Testület a 2014. évi szakmai, pénziigyi-gazdasági beszámolót, a 2014. évi
közl'rasznú eg}'sZeIűIsített éves beszámolót. a közl-rasznúsági ne11ékletet, a kiegészítő mel1ékletet

és a 2014. éví nrér'leget 1.199 eFt eszköz és forrás egyező végösszeggel, 9.409 eFt összes
közhaszrrú tevékenységből származó bevételle], 58 eFt nérleg szerinti nyereség rrrellett a

kcizgyűlésnek elÍbgadásra j avaso1j a.
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