
Felügyelő Bizottság 2018 évi jelentése  Magyar Vitorlás Szövetség 

 

A Felügyelő Bizottság jelentése 
a Magyar Vitorlás Szövetség számviteli törvény szerinti 2018. évi (pénzügyi) 

beszámolójáról és 2018. évi közhasznúsági jelentéséről 
a Közgyűlés számára 

 

A Magyar Vitorlás Szövetség (Nyvt.sz.: 01-07-0000047, Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék, 
székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adószáma: 18157530-2-42) Felügyelő Bizottsága 
megvizsgálta a Magyar Vitorlás Szövetség (továbbiakban: MVSZ) Elnöksége által a Felügyelő 
Bizottság elé terjesztett 2018. évi éves pénzügyi beszámolóját, valamint a 2018. évi közhasznúsági 
jelentést. 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az MVSZ 2018. évi mérlege és eredménykimutatása valós 
képet ad a gazdálkodásról és hűen tükrözi az MVSZ 2018. évi pénzügyi helyzetét. 

Az MVSZ 2018. évi összevont eredménye: -2.438,- eFt. 

A Felügyelő Bizottság 2019. május 2. napi ülésén egyhangú határozatával jóváhagyta az MVSZ 2018. 
évi éves pénzügyi beszámolóját - amely megfelel a számviteli törvény előírásainak -, valamint az 
MVSZ 2018. évi közhasznúsági jelentését. 

A Felügyelő Bizottság rögzíti, hogy mind a tárgybani éves beszámoló, mind a tárgybani 
közhasznúsági jelentés megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, felhívja azonban a figyelmet 
arra a tényre, hogy a Szövetség működése 2018 évben veszteséges volt és kéri az Elnökséget, hogy 
a 2019 évi működés során különös figyelmet fordítson a veszteséges működés elkerülésére. 

A Felügyelő Bizottság a bemutatott tartalommal elfogadásra ajánlja az MVSZ Közgyűlése számára az 
MVSZ 2018. évi számviteli törvény szerinti éves pénzügyi beszámolóját, valamint 2018. évi 
közhasznúsági jelentését, a Felügyelő Bizottság egyidejűleg kéri a Közgyűlést jelen jelentésének, 
valamint a Közgyűlésen szóban előterjesztendő kiegészítő beszámolójának elfogadására. 

A Felügyelő Bizottság évközi ellenőrzés formájában részletesen megvizsgálta a Szövetség működését 
és a lényeges, törvényes működést érintő kérdéseket rendben lévőnek találta. A Felügyelő Bizottság 
az ellenőrzésről szóló részletes jelentést külön dokumentumba foglalja. 

 

Kelt, Budapest 2019. május 2-án 

 

 

 

ifj. Pataky Attila 
Felügyelő Bizottság elnöke 

az MVSZ Felügyelő Bizottságának képviseletében 

 

Ezen Jelentést a Felügyelő Bizottság 2019. május 2-i ülésén egyhangú határozattal – öt igen 
szavazattal – elfogadta. 


