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A Szövetség a kettős könyvvezetés szabályai szerint vezette könyveit 2013. december 31-ig.
A többször módosított Számviteli törvény (2000.C) értelmében a Szövetség számviteli
törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készíti, amely mérlegből
és eredmény kimutatásból áll.
A Szövetség számviteli nyilvántartásait a 224/2000 számú kormányrendelet előírásai alapján
vezeti.
2013. óta szövetségünknek is kötelező éves mérlegét és közhasznúsági jelentését az Országos
Bírósági Hivatalnak megküldenie, és azt közzétetetni és letétbe helyezni. Ennek 2013. május
30. határidőn belül eleget tettünk.
A számviteli politika alapján a mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés határideje
2014. május 10.

Specifikus rész:
2013-ben készpénzforgalom és bankszámlaforgalom is volt. A Szövetség bevételei mind a két
formában megjelentek.
A Szövetség mérleg főösszege 3.014,- e Forint.
A Szövetség a 2013. évet 84.- ezer Forint vállalkozási eredménnyel, és 86.- ezer Forint
alaptevékenységből származó veszteséggel zárta. Az előző évhez képest csökkent a
vállalkozási tevékenység nyeresége, de jelentősen csökkent az alaptevékenység vesztesége.
Az elmúlt 7 évben mindig veszteséges volt az alap-, de nyereséges a vállalkozási
tevékenységünk. Ez érthető is, mert a szakmai feladataink ellátását, csak a vállalkozási
tevékenységünkből befolyó bevételekkel tudjuk finanszírozni.
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Az alaptevékenységünk vesztesége jelentősen csökkent, amely elsősorban az állami, és az
egyéb támogatások mértékének növekedésére vezethető vissza, de közrejátszott az NCA-tól
nyert pályázati támogatás, és más közhasznú bevételeink emelkedése is. A EEMI
Sportállamtitkársággal kötött hosszú távú sportfejlesztési céljainkra is kaptunk 2013.
decemberében 3 millió Forintot. Az ezzel kapcsolatos kiadások 2014. évben jelentkeznek.
Lelkiismeretes és eredményes munkánknak is köszönhető, hogy a tavalyi évben igen jelentős
volt a MOB céltámogatása, amit elsősorban a felnőtt és az ifjúsági válogatott keretek
felkészülésére és versenyeztetésére biztosítottak. Emellett kaptunk támogatást a s
szövetségünk alapszakmai tevékenységeinek ellátására is.
Az alaptevékenység fő részét képező sportági versenyek szervezését, illetve annak költségeit
a befolyó nevezési díjak nem fedezik, ezért a különbözetet a támogatásokból (központi
működési, pályázati és reklám bevételekből) fedezi szervezetünk.
Hasonló a helyzet a különböző válogatott csapataink költségeinek fedezésével, amelyhez
hozzájön az érintett versenyzők saját erős hozzájárulása. A támogatások jelentős részét a
Westbay SC és az UTE által biztosított támogatások, átutalások jelentették, amellyel
finanszírozták az EB-k, vegyes-páros VB részvételi költségét.

2011.

A Szövetség bevételei:
ezer HUF
Alaptevékenység szerinti bevételek.
Támogatások:
Tagdíjak, verseny engedélyek:
Nevezési díjak:
Egyéb bevételek:
Banki kamat + árfolyamnyerés
Vállalkozási cél szerinti bevételek.
Belföldi termékértékesítés
Reklám feladatok ellátása
Rendezvény szervezés

19.300,17.610,8.607,1.338,6.268,1.107,290,1.690,0,1.400,290,-

2011.

A Szövetség kiadásai:
ezer HUF
Bérjellegű kiadások és költségeik
Felszerelések vásárlása
Érem, oklevél, serleg beszerzése
Pályabérleti díjak, versenyszervezés
Válogatott csapatok költségei
Hazai és nemzetközi szövetségek tagdíjai
Reprezentációs költség
Sportszakmai kiadások
Működési költség
Egyéb igénybevett szolgáltatások
Közterhek, értékcsökkenési leírás, stb.
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18.509,0,1.298,333,4.813,5.591,156,305,2.228,1.671,950,1.164,-

2012.
17.297,16.399,6.340,1.043,6.355,2.646,15,898,698,200,0,-

2012.
18.436,0,281,491,5.591,7.554,63,397,1.118,1.748,847,347,-

2013.
30.839,30.199,20.518,997,6.813,1.789,82,640,0,200,440,-

2013.
30.841,0,1.576,1.300,9.940,14.288,140,406,906,1.336,213,736,-

A Szövetség 2013-ban munkabért, tiszteletdíjat nem fizetett ki.
Végleges pénzeszköz bevételeiből származó vállalkozási bevételünk 640,- ezer Forint volt. A
vállalkozási bevétellel szemben kapcsolódó tételek összesen 556,- ezer Forint.
2013. év gazdálkodása után társasági nyereségadót nem kell fizetnünk, mert a vállalkozási
tevékenységünk összbevétele nem érte el a teljes bevételünk 10%-t.
A Szövetség nyereséges adózás előtti eredménye -2,- ezer Forint.
A Szövetség pénzeszközeinek értéke 1.103.868,- Forint, amelyből a házipénztárban 71.634,Forint, a CIB Bank „Forint folyószámlánkon” 1.028.460,- Forint, míg a CIB Bank „Euro
folyószámlánkon” 3.774,- Forintnyi Euro volt. 2013. december 31-i fordulónappal
szervezetünknek lekötött kamatozó betétszámlán nem volt pénze.

2012. évhez képest jelentősen nőtt a központi állami támogatásunk. Ez döntően két nagy
részből tevődik össze. A MOB a kormányzat által biztosított anyagi keretet osztja szét a
szakszövetségnek. A MOB elismerve szakmai munkánkat, fejlődésünket, eredményeinket,
önmagunkhoz mérten jelentősen növelte céltámogatását. Anyagi forrásokat biztosított
alapműködésünkhöz, felnőtt válogatott csapataink EB, VB felkészüléséhez és a közvetlen
verseny költségekhez, valamint külön keretből az ifi válogatott csapatoknak és az Olimpiai
Reménységek Versenyén való részvételhez.
Bár az állami támogatás 1. részlete csak nyár elején érkezett meg, az UTE által átutalt
támogatás jelentősen csökkentette szervezetünk likviditási problémáját.
Egy év szünet után ismét kaptunk pályázati támogatást az NCA-tól, még ha nem is túl nagy
összeget. 700 ezer Forintot ítéltek meg szövetségünknek, amit a 2014. évben használtunk fel
az OCSB pályabérleti díjának finanszírozására.
2013. év második felében az EEMI Sportállamtitkárság kérésének megfelelően elkészítettük
szövetségünk 2020-ig szóló sportág fejlesztési koncepcióját. Ennek kapcsán 2014. évi
célfeladatink megvalósításához 3 millió Forintot utalták át év végén. Ezt az összeget idén kell
felhasználnunk.
A megelőző évekhez képest bevételi és kiadási oldalon is jelentősen, majdnem a duplájára
növekedett szövetségünk költségvetése. Ezt az állami támogatás és az egyéb támogatások
radikális növekedése tette lehetővé. Kiadási oldalon jelentősen nőtt – támogatások
növekedésének köszönhetően – a válogatott csapatok támogatásának, költségeiknek mértéke.
A nevezési díjak és versenyengedély díjak befizetésével kapcsolatos határidők betartása ismét
romlott, bár ez csak egy-két tagegyesületre, csapatra volt jellemző.
2013. évben ismét bővítettük eszközparkunknak. Tavaly is 16 darab használt curling követ
szereztünk be, amelynek költségeit közvetlenül a WCF „DAP” keretéből finanszíroztunk.
A tavalyi év végén kifutott a 2007-ben kötött 32 darabos curling kő vásárlási szerződésünk.
Ez a megállapodás biztosította a Debrecenben lévő eszközpark fenntartását. Az ezzel
kapcsolatos költségeket a Debreceni Jégcsarnok Nonprofit Kft fedezte, rajtunk keresztül. Az 5
részletben történő kifizetéssel teljesen rendeztük a költségeket a WCF felé, felénk pedig a
debreceniek tették ugyanezt, így 2013. december 31-vel a 32 curling kő átkerült az ő
eszközleltárukba.
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2013-ben nőtt a pályabérleti díj mértéke, amely elsősorban az országos bajnokságok
lebonyolítási rendszerének változása miatt történt.
Összefoglalhatjuk, hogy szövetségünk a 2013. évben igen jelentősen előrelépett gazdasági
kérdésekben. A bevételi és kiadási tételek ilyen mértékű növekedése már jelentős terhet,
túlmunkák jelentett szervezetünknek, de örömmel tettünk eleget ennek a kötelezettségnek.
A tavalyi évet úgy zártuk, hogy a MOB 2013. évi keretéből még vártuk a 3. részletet (3.1
millió Forint) és az ORV támogatás 2. részletét (150 ezer Forint). Ezen kívül a DAP keretünk
2013. II. félévben elköltött részét (kb. 800 ezer Forintot), az előírásoknak megfelelően január
végén utó finanszírozta a WCF. Így ha csak az utolsó tételt már megkaptuk volna
decemberben, már nyereséges lett volna szövetségünk 2013-ban.

Reméljük, hogy a 2014. év mind szakmailag, mind pénzügyileg is sikeres lesz. Már tudjuk,
hogy 8.6 millió Forint szakmai támogatást kapunk a MOB-tól. Ezen kívül, innen még kb. 2
millió Forintnyi támogatásra számíthatunk különböző célkeretekből.
Az NCA-tól az idei év első harmadában nem nyertünk pályázati támogatást.
Bízunk benne, hogy a Sportállamtitkárság ebben az évben is biztosít az MCSZ számára
sportágfejlesztési támogatást.
Különböző forrásokból a válogatott csapatok felkészüléséhez is nagyobb mértékű támogatás
érkezett illetve érkezni fog számlánkra, ami közel hasonló mértékű lesz, mint előző évben.
Ez kicsit megkönnyíti a helyzetünket, de továbbra is felelősségteljes gazdálkodást követel a
vezetőségtől és mindannyiunktól.

Kérjük pénzügyi beszámolónk elfogadását.

Budapest, 2014. május 18.

Rókusfalvy András sk.
Elnök
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Kiss László sk.
Főtitkár

