A MAFC Felügyelő Bizottságának jelentése a
2018. gazdasági évről

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a vizsgálat alapját képező dokumentumok 
közhasznúsági jelentés valamint a pénzügyi beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) az
elvárásoknak megfelelnek.

A MAFC vagyoni helyzetének elemzése
A mérleg fő összege a 2017. évi 80,8 m Ft-ról 2018-ban jelentő s növekedést mutat: csaknem 177
m Ft.
A befektetett eszközök (ezek egy éven túl szolgálják a tevékenységet) értéke megnégyszerező dött
az elő ző évhez képest.
A forgóeszközök értéke is megduplázódott az elő ző évhez képest, amely duplázódás a
pénzeszközök duplázódásának köszönhető .
A saját tő ke (ez tartalmazza az induló tő két, és az évek során felhalmozott eredményt) az elő ző
év visszaeséséhez képest 68,7 m Ft-ról 85,9 m Ft-ra növekedett, ennek oka leginkább az
alaptevékenység tárgyévi eredményének növekedése.

A MAFC eredmény-kimutatásának elemzése
A MAFC 2018. évi bevételeinek összege 379.651 e Ft, ráfordításainak összege 362.488 e Ft, tehát
az eredmény + 17,163 e Ft.
Az elő ző évhez viszonyítva a bevételek jelentő sen nő ttek.
ALAPTEVÉKENYSÉG
Az összes közhasznú tevékenység bevétele 2018-ban 374,361 e Ft volt.
A pályázatok útján nyert támogatások jelentő sen növekedtek a tavalyihoz képest: 151 m Ft-ról
csaknem 285 m Ft-ra. A közhasznú tevékenységből származó bevételek (edzésdíjak,
versenyrendezési bevételek, nevezési díjakból származó bevételek, stb.) a tavalyi fellendüléshez
képest csökkenést mutatnak: 68 M-ról 52 M-ra esett vissza.
A központi alaptagdíj 4,1 m Ft-ról 3,6 m Ft-ra esett vissza a 2017-es évhez képest.
A nagyobb bevételnek megfelelő en nagyobb a kiadás is, a közhasznú tevékenység ráfordításai
246 M-ról 357 M Ft-ra nő tt, a ráfordításokon belül az összes ráfordítás nő tt, legjelentő sebben a
személyi ráfordítások nő ttek az elő ző évihez képest.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
A MAFC vállalkozási tevékenysége rendkívül alacsony mértékű , de 3,6 M Ft-ról ez is
emelkedett 5,3 M Ft-ra és a tavalyi – 188 e Ft-os negatív saldót 251 e Ft eredménnyel zárta a
MAFC 2018-ban. Megállapítható, hogy az összbevételhez és kiadáshoz képest a vállalkozási
tevékenység bevétele és ráfordítása elenyésző tétel.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a MAFC 2018-ban jelentő s fejlő désen ment keresztül,
tovább folytatta a stabil mű ködés és a fejlő dés kibontakoztatásának lehető ségét megalapozó
munkát.
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