1. napirendi pont
Beszámoló az MNE 2014. évi gazdálkodásáról
Egyszerűsített éves beszámoló és mérleg, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása

1. Az MNE 2014. évi gazdasági tervének teljesülése és a tervtő való eltérések vizsgálata:
Ezen napirendi ponthoz csatoltuk az 1-es számú mellékletet ( Az MNE 2014. évi gazdasági
terve teljesülésének vizsgálata). A vizsgálatot tehát ezen excel tábla adatai alapján végezzük
1.1 Néhány magyarázat az érthetőséghez:
 A tábla valójában egy eredmény kimutatás, amely négy oszlopból áll. Az első
oszlopban a gazdasági terv számai vannak eFt-ban megadva, a második oszlopban a
könyvelés által kimutatott tény számokat láthatjuk, a harmadik oszlopban az
eltéréseket szintén eFt-os kimutatással, míg a negyedik oszlop a %-os eltéréseket
mutatja.
 Ennek a táblának a segítségével mindenki képet alkothat magának a gazdálkodásról,
de a jobb érthetőség kedvéért a legfontosabb adatokhoz az alábbiakban
magyarázatokat fűzünk.
2. Magyarázatok az MNE 2014. évi gazdasági tervének vizsgálatához:
 A teljes bevétel, amely az esetünkben tagdíj bevételekből, adományokból , SZJA
támogatásból, valamint egy minimális árbevételből jött össze összesen 27 217eFt
lett. Ez hajszálra megegyezik a tervezettel
 A költségeinket inkább fölé terveztük. Különösen igaz ez a bérköltségekre. Itt az
eltérés 2063eFt. Ennyivel lett kevesebb a bérköltségünk. Az ok az, hogy az átmeneti
év miatt a dolgozók egy része , közel három hónapig még a D5Holding állományában
volt.
 A legfontosabb mutató, az un. mérleg szerinti eredmény 18 881eFt lett, ami
3 969 eFt-tal haladta meg a tervezett eredményt. Ez egy nagyon pozitív tény , mert
ez gyakorlatilag ennyi megtermelt pénzt jelent, de ezt a tényt az alábbiakban még
árnyalnunk kell.
3. A D5 Holding működésének befejezése, eszközeinek megvásárlása, tartós adományozási
szerződés lezárása:
Figyelemmel arra, hogy az MNE legfontosabb döntéshozó szerve az új alapszabálynak
megfelelően már nem a Küldöttgyűlés, hanem a teljes jogú tagokból álló Közgyűlés, sok olyan
tag van közöttünk, aki nem annyira ismeri az MNE belső ügyit és a múltat , ezért röviden
foglalkoznunk kell ezzel a fenti témával is.
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Az MNE és a NOK vezetése, a küldöttgyűlés és a NOK taggyűlésének jóváhagyásával úgy
döntött, hogy a Naturista Oázis Kemping üzemeltetését visszaveszi a D5Holdingtól és azt
a NOK fogja a jövőben üzemeltetni. Ha a Közgyűlés kívánja, akkor ennek indokoltságát
szóban ismertetjük, de a történet részleteibe nem kívánunk most belemenni. Annak
érdekében, hogy a D5 Holding tulajdonosaival tisztességesen tudjunk eljárni úgy kellett a
D5Holdingban felhalmozott vagyont, ami lényegében a NOK-ban történt beruházásokból
állt, megvásárolni, hogy a D5-ben megmaradó pénz elegendő legyen a kistulajdonosok
alaptőkéjének visszafizetésére, és biztosítani kellett azt is , hogy a D5 adóság nélkül ,
tisztán kerüljön un. végelszámolási állapotba . Fontos feltétel volt az is, hogy MNE-D5
tartós adományozási szerződésben, a D5-től MNE felé elvárt 3,7m Ft kifizetésére képes
legyen. Tehát:
 Miután a NOK-nak nem volt elegendő pénze erre a pénzügyi tranzakcióra az MNE
adott 7,35mFt-ot kölcsön a NOK-nak. A NOK-nak szüksége volt kb. 1mFt-ra a
működéshez, a többi 6,35mFt-ot fizette ki a D5-nek eszközvásárlási szerződés címén.
1,35mFt-ot kellett a D5-nek befizetni ÁFA gyanánt és ki kellett fizetni a 3,7mFt
tartós adományt az MNE felé ( ez lényegében benne volt az MNE bevételei között) A
D5-nél tehát 1,3mFt maradt, aminek egy részéből a saját működését finanszírozta és
ki fogja fizetni a kistulajdonosok alaptőkéjét. A D5Holding végelszámolása még nem
záródott le.



2014 késő őszén a NOK pénzügyi gondok közé került. Figyelemmel arra, hogy a NOK
működéséért most az MNE felel, az MNE még adott 2mFt tulajdonosi hitelt a NOK
működésére.



Jelenleg tehát a Naturista Oázis Kft 7,35+2= 9,35mFt-tal tartozik az MNE-nek



Amikor tehát az előzőkben azt mondtuk, hogy a MNE pénzügyi helyzetére vonatkozó
képet árnyalni kell, erre gondoltunk.

4. Az MNE pénzügyi helyzetének változása a 2014 év folyamán.( Lásd a 2-es számú
mellékletet):
Figyelemmel a fentebben elmondottakra és a csatolt táblára látható, hogy az MNE
gondosan gazdálkodott a megtermelt eredményével ( pénzeivel) .Um:
 Finanszírozta a saját működését. Soha nem került pénzhiányos helyzetbe
 10 650 eFt-ot fordított a NOK üzletrész vásárlásra
 A NOK-nak adott kölcsön segítségével biztosította a D5 Holding tisztességes
végelszámolását
 2014 év végén is jelentős tartalékot képezett ( 4 115eFt) amely lehetőséget teremt
az év eleji biztonságos működésre mindaddig, ameddig április elején a tagdíj
bevételek megérkeznek az MNE egyszámlájára.
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5. Mérleg és Közhasznúsági melléklet elfogadása:
A csatolt 3-as melléklet , melyet az MNE könyvelő cége készített elő, nyomtatott
egyszerűsített formájában ábrázolja az MNE eredmény kimutatását, a mérlegét és az un
közhasznúsági mellékletet.
A Közgyűlés feladata az, hogy elfogadja az ezekben a táblázatokban levezetett számokat és
tényeket és ezzel felhatalmazza az elnökséget ennek közlésére. Az MNE törvényes
működésének feltétele ez a jóváhagyás.
Mellékletek:
1-es számú melléklet: Az MNE 2014. évi gazdasági terve teljesülése és a tervtől való eltérés
vizsgálata
2-es számú melléklet: Az MNE pénzügyi helyzetének változása a 2014. év során
3-as számú melléklet: Az MNE eredmény kimutatása, mérlege és közhasznúsági melléklete

Az előterjesztést a FEB elnöke 2015.04.08-án ellenjegyezte: Dr Sárosi István

Budapest 2015.04.04

Andrási György
Az MNE alelnöke
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