A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Szövetség 2014. évi gazdálkodásának felülvizsgálatáról
A Felügyelő Bizottság az év folyamán folyamatosan figyelemmel kísérte az Országos
Szövetség tevékenységét.
Tagjai részt vettek a szövetségi rendezvényeken, és az elnökségi üléseken való részvétel, ill.
Szövetség információs bázisa alapján folyamatosan tájékozódtak az Országos Szövetség
munkájáról.
Megállapítható, hogy az MBOSZ tevékenységét a közgyűlés, ill. az Elnökség által jóváhagyott
programok alapján, az alapszabály előírásainak megfelelően végezte.
Munkája során együtt működött a Szövetség tagszervezeteivel, és – lehetőségeihez mérten –
képviseltette magát a különböző tagszervezeti rendezvényeken.
A 2014 évi gazdálkodás felülvizsgálata alapján a Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a
Szövetség számviteli-pénzügyi elszámolásai és nyilvántartási rendje megfelel a 2011. évi civil
törvény előírásainak.
A gazdasági folyamatokat az elszámolások megfelelően és folyamatosan rögzítik és
biztosítják a szükséges áttekinthetőséget.
A bevételek és kiadások a Szövetség célkitűzéseivel összhangban, a közhasznúsági célok
megvalósítása érdekében merültek fel.
A Szövetség közhasznú tevékenysége a társadalmi támogatottság és az erőforrás ellátottság
szempontjából egyaránt megfelelt a közhasznúsági jogállás követelményeinek, így annak
fenntartása továbbra is biztosítható.
A Szövetség 2014 évi gazdálkodásának főbb mutatószámait a jelentéshez csatolt mérleg és
eredménykimutatás számadatai szemléltetik.
A mérlegadatok alapján megállapítható, hogy a Szövetség gazdálkodása 2014. évben is
stabilitást mutat, annak ellenére, hogy a – kettős könyvvitel szabályai szerint elkészített –
mérlegtáblák tárgyévi eredményként 880 e Ft „veszteséget” tartalmaznak.
Ez a számadat azt mutatja, hogy eredménytartalékaink ilyen mértékben csökkentek az év
folyamán, mivel a 2014. évi összes bevételünket /3.948 e Ft/ 880 e Ft-tal meghaladták éves
kiadásaink. /4.828 e Ft/
Ez egyúttal azt is eredményezte, hogy pénzeszközeink a 2013. év végi 3.510 e Ft-ról 2014. év
végére 2.667 e Ft-ra csökkentek. A mérlegfőösszeg /az összes eszköz-forrás érték/ pedig
3.670 e Ft-ról 2.815 e Ft-ra mérséklődött.
Ez a nagyságrend még pénzügyileg megfelelő, de csak az által volt biztosítható, hogy a
borrendi album kiadása tovább halasztódott.
A keletkezett 880 e Ft nagyságrendű éves kiadási többlet legjelentősebb tétele az oktatás,
kongresszusok, rendezvények kiadásainak költségtöbblete /504 e Ft/ az előző évhez képest,

miközben több költségcsoportban is mérséklődtek kiadásaink. /Pl: utazási, kiküldetési
költségek 392 e Ft-tal csökkentek/
A postaköltségek mérséklődése – a tarifaemelések ellenére - azt is mutatja, hogy egyre
inkább előtérbe kerül az informatikai kommunikáció.
Tagdíjbevételeink összege /2.700 e Ft/ 2014. évben kis mértékben emelkedett, a tagdíj
elmaradás az év végén 147.500 Ft volt.
Jelentős nagyságrendű, 193 e Ft összegű bevétel elmaradást jelentett 2014. évben a lekötött
betétek kamatainak mérséklődése.
A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az Országos Szövetség stabil gazdálkodásának
fenntartásához az elkövetkezendő időszakban jelentős külső pályázati források elnyerésére,
támogatások megszerzésére lenne szükség, és a tagszervezetekkel történő együttműködés
kiszélesítése is fontos feladatot jelent.
Az előzőekben leírtak alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a T. Közgyűlésnek a 2014. évi
számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását.
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