A Magyar Birkózó Szövetség Felügyelő Bizottságának beszámolója a 2018. üzleti évről
a 2019. május havi közgyűlésre

Előzmények:
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a MBSZ 2018. december 31-i fordulónappal készített
egyszerűsített éves beszámolóját és a közhasznúsági melléklet anyagát, valamint a könyvvizsgálói
jelentések tartalmát.
A Magyar Birkózó Szövetség 2018. üzleti évének értékelésével kapcsolatos felügyelő bizottsági
feladatok, megállapítások:
A MBSZ a 2018. évi működéséről, illetve gazdálkodásáról készített formáját a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően választotta meg:
- egyéb szervezet,
- amely könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében vezeti és
- közhasznú szervezetként közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett.
A MBSZ az egyszerűsített éves beszámolóját a mérleggel, eredmény-kimutatását, közhasznúsági
jelentését és az ezt alátámasztó könyvvezetését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. Tv. 28-30. §-ai betartásával készítette el. Ennek megfelelően a beszámoló
tartalmára, formájára vonatkozóan a 479/2016.(XII.28.) Korm. rendelet, valamint a 350/2011.(XII.30.)
Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.

A beszámoló összefüggésében a zárási határidők:
- MBSZ havi zárása és a főkönyvi kivonat készítése a tárgyhót követő hó 15.,
- a mérlegkészítés időpontja a beszámolási évet követő év február 29. napja.

Az éves beszámoló elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és kizárólag
könyvvizsgálói záradékkal ellátott beszámoló kerülhet a testület elé elfogadásra.
A MBSZ egyszerűsített éves beszámolója szerinti tárgyévi mérlegfőösszege 708.772 E Ft. , a tárgyévi
adózott eredmény közhasznú tevékenységből 32.210 E Ft (nyereség), a tárgyévi adózott eredmény
vállalkozási tevékenységből 157 E Ft (nyereség).
Az egyszerűsített éves beszámoló a könyvvizsgálói jelentés megállapítása, valamint az MBSZ Elnöki
Biztosának nyilatkozata szerint megbízható és valós képet ad a MBSZ 2018. december 31. napján
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre
vonatkozó jövedelmi helyzetéről.
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Az előzőekben foglaltakra tekintettel a Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a MBSZ által 2018.
december 31-i fordulónappal készített
egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet
a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra, ezért annak az előterjesztett
tartalommal történő elfogadását javasolja a MBSZ közgyűlésének.
Budapest, 2019. május 5.

dr. Sándor Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke
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