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BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG KÖZGY LÉSÉNEK 

Az Ellen rz  Testület munkájáról, 
a MASZ 2011. évi Közhasznúsági jelentésér l, 

a MASZ 2012. évi pénzügyi tervér l. 
 

 
1. Az Ellen rz  Testület munkája: 
Az Ellen rz  Testület 2011. évben két alkalommal tartott megbeszélést. A Testület ülésein a 
Szövetség igazgatója, és a számviteli munkát végz  társaság vezet je is részt vett.  
Az elvégzett munkánk rövid áttekintése: 
Az els  ülésen a Testület a 2011. évi közgy lésre beterjesztend  anyagokat tárgyalta meg.  
A második félévben a pénzügyi terv alakulásával kapcsolatos megbeszélést tartottunk.  
2012. április hóban pedig a 2012. évi közgy lési beszámolókat tárgyalta a Testület. 
 
2. A MASZ 2011. évi Pénzügyi beszámolója 
A Szövetség pénzügyi beszámolója a számviteli nyilvántartásokkal egyeztethet  módon készült 
el. 
Az Ellen rz  Testület a 2011. évi pénzügyi terv teljesülésér l szóló beszámolót az els  félévre 
vonatkozóan, valamint a teljes évre is tárgyalta. Mindkét alkalommal részletes ismertet t kaptunk 
a MASZ igazgatótól az aktuális állapotról.  
Az Ellen rz  Testület a 2011. évi pénzügyi terv teljesülésér l szóló beszámolót a közgy lés 
részére elfogadásra javasolja. 
 
3. A MASZ 2011. évi Közhasznúsági jelentése 
A Közhasznú jelentést a jogszabályi el írásoknak megfelel en készítették el. 
Az Ellen rz  Testület a 2011. évi számviteli beszámolót - amely része a Közhasznú jelentésnek – 
elfogadja.  
A Közhasznú jelentés Egyszer sített éves beszámoló mérlegében az eszközök és források 
egyez  összege 61.570 eFt, az Egyszer sített éves beszámoló eredménykimutatásában a 
tárgyévi vállalkozási eredmény  737 eFt nyereség, a tárgyévi közhasznú eredmény 1.881 eFt 
nyereség. Ez együttesen 2.618 eFT nyereséget mutat. 
Az Ellen rz  Testület a 2011. évi Közhasznú jelentést a fentiek alapján elfogadja és a közgy lés 
részére elfogadásra javasolja. 
 
4.  A MASZ 2012. évi pénzügyi terve 
A Testület rendelkezésére álló – megkapott -  információk alapján a Szövetség 2012. évi 
pénzügyi tervét elfogadásra javasolja a közgy lés részére. 
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