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Az MKSZ 2016. évi beszámolójának véleményezéséről

1. A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSz) Felügyelőbizottsága megállapítja, hogy az
MKSz a 2016. évi gazdasági évről szóló beszámolóját a hatályos számviteli
előírásoknak megfelelő formában készítette el.
2. A FEB a beszámolót elfogadásra javasolja a T. Közgyűlésnek.

A FEB vélemény az alábbiakon alapul:

Az MKSZ vezetése a beszámolót a jogszabályokban irányadó határidők betartásával készítette
elő. Ez önmagában is előrelépés a korábbi évek gyakorlatához képest.
A 2014. gazdasági év beszámolója jelentős késéssel készült el, a jogszabályokban
meghatározott határidőhöz képest (május 31.) a szövetség nem tudta prezentálni a beszámolót
a tisztújító közgyűlésen tervezett határidőre (augusztus 31.), csak 2015. decemberére, akkor is
csak lényeges hiányosságokkal, melyek oda vezettek, hogy visszautasító könyvvizsgálói
vélemény született. Ugyanez ismétlődött meg a 2015-ös beszámolóval kapcsolatban is:
Az már 2015 tavaszán világos volt, hogy 2015-ös üzleti évről készült, és a 2014. év rendezetlen
tételeit helyesbítő beszámoló nem fog elkészülni el május 31-ig. A könyvelést végző számviteli
szolgáltató a könyvelési dokumentációt a FEB-nek – a rendezetlen kérdésekre (pénzár és
előlegek) is kiterjedően – személyes egyeztetés keretében bemutatta.
Az MKSz vezetése 2016. őszére tervezett közgyűlést összehívni, ami lehetővé tette volna, hogy
addigra megtörténjen a pénztár és előlegek 2014-ből származó rendezetlen tételeinek FEB által
is javasolt kivizsgálása, és ennek alapján a 2014-es évi adatoknak a 2015-ös beszámolóban
történő korrigálása. Azonban az MKSz-nek augusztus 12-ére rendkívüli közgyűlést kellett
összehívna, mivel a MOB a beszámoló közzétételéhez, mint feltételhez köti az újabb szerződés
megkötését. Ugyan a 2015-ös beszámoló elkészült, ám sajnos – a még „2014-ből áthozott”
rendezetlen tételek miatt – nem tükrözi a valóságot, ezért a könyvvizsgáló most sem tud mást
tenni, minthogy nem nyilvánít véleményt. A FEB a beszámolóval kapcsolatosan a
könyvvizsgáló megállapításaival egyetértett.
Így technikailag ugyanaz a megoldás adódódott, mint 2015-ben: A Közgyűlés elfogadta a
beszámolót, ezzel eleget tehet annak a feltételnek, hogy legyen a szövetségnek a számviteli
jogszabályoknak formailag megfelelő, bíróságra benyújtott beszámolója. Egyidejűleg azonban
rögzíteni kellett azt is, hogy a 2014-2015-ös rendezetlen tételeket legkésőbb a 2016. gazdasági
1

évről készülő, a T. Közgyűlés elé 2017-ben terjesztendő beszámolóban kell korrigálni és a
kiegészítő mellékletben részletesen bemutatni.
Ez a helyesbítés megtörtént, a T. Közgyűlés elé terjesztett 2016. évi beszámoló tartalmazza a
korábbi évekből „áthozott” tételek rendezését.

Budapest, 2017. május 8.

dr. Princzinger Péter sk.
FEB elnök
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