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A MVLSZ gazdasági munkáját, működése törvényességét három tagú
Ellenőrző Testület kíséri figyelemmel. Az elmúlt évekhez hasonlóan az
ellenőrzések során az Ellenőrző Testület a vezető tisztségviselőktől
információkat, a Szövetség munkavállalóitól, megbízottjaitól tájékoztatást kért, a
hivatalos iratokba betekintett.
Az Ellenőrző Testület delegált tagja esetenként részt vett Elnökségi üléseken,
illetve a Közgyűlésen.
Az Ellenőrző Testület a Közgyűlés felhatalmazása alapján, saját munkatervében
meghatározott ellenőrzési programját hajtotta végre.
Az ellenőrzéseink során a dokumentumelemzés és az interjú készítés módszerét
alkalmaztuk, és együttműködtünk a Szövetség munkatársaival.
Az Elnökségtől 2019-ben nem kaptunk felkérést külön vizsgálat elvégzésére.
A MVLSZ Alapszabályában meghatározott ellenőrzési feladatok közül 2019ben az alábbiakat végeztük el:
- az éves beszámoló, főkönyvi kivonat ellenőrzése,
- az Elnökség és a Közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése,
- ügyviteli folyamat szúrópróba szerinti ellenőrzés,
- a tagdíjak befizetésének ellenőrzése.

1. A 2019 évi gazdálkodás vizsgálata az éves beszámoló és a főkönyvi
kivonat ellenőrzése alapján.
Eredménykimutatás
A beszámoló 2019. évben úgynevezett „három oszlopos” beszámolóként készült
el, az előző évek adataiban módosítást hajtottak végre.
A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a 2019. évben is
sikeres gazdálkodást folytatott, melynek keretében az értékesítési árbevételét
(2.982.560,-eFt) az előző évihez képest mintegy 21%-kal növelni tudta. Az
alaptevékenység árbevétele 2.046.738,-eFt, míg a vállalkozási tevékenység
árbevétele 935.822,-eFt volt.
Az adózott eredmény az előző évi 73.597,-eFt-hoz képest 2019. évben 67.406,eFt-ot tett ki. A saját tőke az eredményes gazdálkodás hatására 725.873 eFtra emelkedett.
A Szövetség a bevételeit és a kiadásait az előírásoknak megfelelően közhasznú
és vállalkozási tevékenység szerinti bontásban tartja nyílván. Megállapítható,
hogy a Civil Törvény követelményének megfelelően a Szövetség vállalkozási
bevétele nem haladja meg az összbevétel 40%-át, 2019. évben 31,38%-ot tett ki.
A ráfordítások összege és bevételekhez viszonyított aránya is emelkedett, az
összes ráfordítás (2.912.253,-eFt) az előző évi ráfordításokat mintegy 23%-al
múlta felül.
Az összes ráfordításon belül nagyobb növekedés az anyagköltségnél (96%-os)
és a személyi jellegű egyéb kifizetéseknél (négyszeresére nőtt) figyelhető meg.
Az anyagjellegű ráfordítások összes ráfordításhoz viszonyított aránya szinte nem
változott, míg az összes bevételhez viszonyított nagysága nem egész 2
százalékponttal emelkedet. A személyi jellegű ráfordítások összes bevételhez és
összes ráfordításhoz viszonyított aránya szinte változatlan maradt.
A fentiek következtében az árbevétel arányos üzemi eredmény az előző évi
3.97%-ról 2,35%-ra csökkent.

Mérleg
A Szövetség Befektetett eszközei 2019. évben 61,66 millió forintos növekedést
mutatnak, mely csekély mértékű immateriális eszköz, 85,97 millió forintos
egyéb berendezés, és 136 millió forint értékű műszaki berendezés beszerzésből
tevődött össze. A mérlegérték ennél kisebb mértékű növekedését a korábbi
években beszerzett eszközök értékcsökkenési leírása okozza.
Az Egyéb tartósan adott kölcsön soron szereplő 4.785,-eFt követelés zálogjoggal
biztosított ezért ismételten javasoljuk, hogy szülessen döntés a követelés
érvényesítés jövőbeli lépéseiről, és a követelés értékelését végezzék el, az a
várható megtérülési értéken szerepeljen a következő mérlegben.
A követelések állománya az előző évi 341.473-eFt-ról, 595.870-eFt-ra nőtt,
mely 74,4 százalékos növekedést jelent. A követeléseken belül a
vevőkövetelések aránya 64%-al csökkent. A meghatározó követelés elem az
egyéb követelések, melyből 168 millió forint az adott előleg, mely 2020. évben
már rendezésre került, 57,9 millió forint TAO-hoz kapcsolódó támogatás, 80,48
millió forint következő időszaki visszaigényelhető ÁFA és 113,77 millió forint
kaució, mely a 2020. januári vízilabda EB-hez tartozik, és döntő hányada már
elszámolásra került 2020. évben.
A vevőkövetelések nagyságának csökkenése mögött megfigyelhető a korábbi
években - általunk sokszor hangsúlyozott - aktív követeléskezelési munka,
melynek fontosságára többször is felhívtuk az elnökség figyelmét. A korábbi
években tapasztalt vevőállomány növekedés 2019. évben megfordult, és a fent
részletezett csökkenést mutatta. A tagdíjfizetési hajlandósággal külön vizsgálati
pontban foglalkozunk.

A Szövetség rövid- és hosszú távú likviditási helyzete stabil. A pénzeszközök
csökkenését a TAO számlán kezelt (az egyesületek által végzett beruházások
utófinanszírozására elkülönített) pénzeszköz állomány 2018. évhez képest
bekövetkezett csökkenése okozza, mely jelenleg 9.543.529,-eFt, az egy évvel
korábbi 13.303.317,-eFt-hoz képest. A pénzeszköz állomány mellett a TAO
elszámolásokhoz kapcsolódó rövid lejáratú kötelezettségek állománya is
csökkent.

2. Az Elnökség és a Közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése.
Az Elnökség a vizsgált évben összesen 150 határozatot hozott, amelyekről a
határozatok könyvében pontos nyilvántartást vezet. A határozatok túlnyomó
része sport-szakmai témában született. A határozatok maradéktalanul
végrehajtásra kerültek és ugyan ez mondható el a 2019. évben hozott
Közgyűlési határozatokra is.
3. A bizonylat fegyelem betartásának ellenőrzése.
A számviteli fegyelem betartásának ellenőrzését a pénztári és a banki számlák
szúrópróba szerinti átvizsgálása alapján végeztük.
Az Ellenőrző Testület a számviteli bizonylatokon szereplő elszámolt költségek
jogosságát, azok szükségességét, nagyságrendjét nem vizsgálja, az a bizonylatok
utalványozását végző szakmai vezető felelőssége. „Az utalványozó az a személy,
aki a kiadások kifizetését elrendelheti, engedélyezheti, jóváhagyhatja. Az
utalványozó felelős a kiadás indokoltságáért mind tartalmában, mind
összegszerűségében”.(MVLSZ Számviteli politika D.2)
Az analitikus bizonylatok ellenőrzése során felleltünk olyan számlákat, melyek
kifizetése megtörtént – azonban a számlához teljesítés igazolás nem állt
rendelkezésre, illetve az utalványozó aláírása sem szerepelt a bizonylaton.
A korábbi évek ellenőrzési megállapításainak hatása érezhető a bizonylati
fegyelem javulásában. A számlaforgalom (elsősorban a beérkező számlák) nagy
száma, valamint a sportszolgáltatók számviteli ismereteinek hiánya miatt
indítványozzuk, hogy a Szövetség csak a hibátlanul kiállított készpénzes
számlákat fizesse ki. A számlákat átvevő dolgozó legyen felhatalmazva arra,
hogy a számviteli értelemben hibás számlák átvételét és kifizetését
megtagadhassa. A mai napig is találhatók hibás számlák (pl.: szabálytalan
javítások) és olyan dokumentumok, ahol vagy teljesítést igazoló, vagy az
utalványozó aláírása hiányzik, vagy mindkettőé. Ugyan csak visszatérő
probléma, hogy nem minden teljesítésigazoláson szerepel az elvégzett munka
megnevezése. Ezen hibák minimálisra csökkentését javasoljuk az elnökségnek,
ugyanis ezen anomáliák egy adóhatósági ellenőrzés során jegyzőkönyvi
megállapításokat és bírságfizetési kötelezettséget vonhatnak maguk után.

A versenybírói juttatások elszámolása egységesedett, azonban még most is
található eltérő megoldás a járandóságok megtérítése tekintetében. Továbbra is
javasoljuk az egységes és mindenkire kiterjedő elszámolási mód alkalmazását.
4. A tagdíjfizetés ellenőrzése.
A Szövetség Alapszabálya a tagdíjak befizetésének rendszeres (évenkénti)
ellenőrzését írja elő az Ellenőrző Testület részére.
2019. évre vonatkozóan a tagok részére kiállításra került tagdíj számlák
jelentős része nem került kiegyenlítésre vizsgálatunk időpontjáig.
Az egyesületek a Szövetségnek 2019. december 31. napján 699.975,- Ft tagdíjjal
tartoznak, mely a 2018. évi adat háromszorosa, ami rendkívül romló fizetési
morálról tesz tanúbizonyságot az Egyesületek részéről.
A tagdíj mértéke 2019-ben nem változott - 12.000-Ft/év/tag, ennek ellenére a
tagok nagy része még nem tett eleget fizetési kötelezettségének. .
Ismételten felhívjuk az Elnökség figyelmét az alapszabály 8. § 4. bekezdése
szerinti szabály betartására. („A tagsági viszony megszűnik az elnökség ilyen
jellegű határozata alapján, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 3 hónapnál
hosszabb időtartam alatt, írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget.”)
Az elvégzett vizsgálat alapján meggyőződésünk, hogy a beszámolóban foglaltak
megfelelően mutatják be a Magyar Vízilabda Szövetség 2019. évi
gazdálkodásának eredményét, valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.
Az Ellenőrző Testület az éves beszámolót, valamint a közhasznosságú jelentést
elfogadja és javasolja a Szövetség közgyűlésének elfogadásra és egyben kéri a
Közgyűlést, hogy a fenti jelentést is elfogadni szíveskedjen.
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