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TUCcTTLEN ToNyvvIzSGALoI JELENTES

A Magyar Rciplabda Szdvets6g K<izgyfil6s6nek

V6lem6ny

Elv6geztiik a Magyar Rtiplabda Sz<ivets6g (,,a Trirsasag") 2017. 6vi egyszenisitett 6ves
beszdmol6janak kdnywizsgitlati$, amely egyszenisitett 6ves besz6mol6 a2017. december 31-i
fordul6napra k6szitett m6rlegtxil - amelyben az eszkiizdk 6s forrdsok eryez6 v6gtisszege:
469 182 E Ft, a trlrry 6vi eredm6ny 88 987 E Ft nyereseg -, amelybol a kdzhasznri (alap)
tev6kenysdg eredm6nye 66 242 E Ft nyeres6g, a v6llalkoz6si tev6kenys6g eredm6nye:
22745 E Ft nyeres6g-,6s azlugyanezen iddponttal vdgzt\di| tizleti 6we vonatkoz6 eredm6ny-
kimutatrisb6l, valamint a szlmviteli politika jelentris elemeinek cisszefoglalas6t is lartalmazb
kieg6szitS mell6kletb6l 6ll.

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt eryszeriisiteff 6ves beszrflmol6 megbizhatri 6s vak6s k6pet
ad a Tirsasig20l7. december 31-6n fennfll6 varyoni 6s p6nziiryi helyzet6r6l, valamint az
ezen id6ponllal v€gz6d6 iizleti 6vre vonatkoz6 jtivedelmi helyzet6r6l a Maryarorszigon
hatilyos, a sz{mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. ttirv6nnyel tisszhangban (a tovibbiakban:
,,szf mviteli ttirv6ny").

A v6lem6ny alapja

Ktinywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti K<inywizsg6lati Standardokkal dsszhangban 6s a

konywizsgilatra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hatalyos - torv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok

alapjan hajtottuk v6gre Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6gtink b<ivebb leitls6t
jelent6stink ,l ldnyvvizsgdl1 egtszerilsftett dves beszdmolf kanywizsgdlatddrt val6 felel6ss,lge"
szakaszatartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk az egyszerisitett 6ves beszamol6 Altalunk vegzett kdnywizsgtiattra
vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszab:ilyokban 6s a Magyar Kdnywizsgiil6i Kamara ,,A
k<inywizsgril6i hivattls magatartasi (etikai) szabdlyair6l 6s a fegyelmi elj6rasr6l sz6l6

szabitlyzatd'-ban,valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkozi Etikai
Standardok Testtilete 6ltal kiadott,, Kdnywizsgril6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben)
foglaltak szerint, 6s megfoleliink ugyanezen normiikban szereplti tov6bbi tovdbbi etikai
eloirasoknak is.

Meggyoz6d6stink, hogy az altalunk megszerzelt konywizsgrilati bizonyitdk elegend6 6s

megfelelS alapot nyrijt v6lem6nyiinkhciz.

Egy6b informici6k: A ktizhaszn tisigi mell6klet

Az egyeb inform6ci6k a Magyar R0plabda Szrivets6g 2017.6vi kcizhasznfs6gi mell6klet6b6l
6llnak. A vezet6s felel6s a krizhasznrisilgi mell6kletnek a 35012011. (XII.30.)
Kormiinyrendelet vonatkoz6 el6fr6saival risszhangban tort6no elkdszit6s66rt. A fiiggetlen
kdnyvvizsgril6i jelent6stink ,,V6lem6ny" szakasziban az egyszenisitett 6ves besziimol6ra
adott v6lem6nyiink nem vonatkozik a kozhasznrisrigi melldkletre, 6s a kozhasznrisdgi
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melldkletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen form:ljri bizonyosstigot nyujt6
krivetkeztet6st.

Az egyszerisitett 6ves beszilmo16 6]talunk vlgzett k<inywizsg6lat6val kapcsolatban a mi
felel6ssdgtink a kdzhasznis.lgi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegel6se, hogy a
kdzhasznris6gi mell6kletben foglalt egy6b inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az 6ves
beszilmol6nak vagy a ktinywizsg6lat sordn szerzett ismereteinknek, vagy egydbk6nt irgy
ttinik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6tlitast tartalmaznak. Ha az elvlgzett munk6nk alapjdn ar::a
a kcivetkeztet6sre jutunk, hogy a kcizhasznrisrlgi melldklet l6nyeges hibris 6llitrlst tartalmaz,
kciteless6gtink err6l 6s a hibrls rillftrls jelleg6r6l jelentdst tenni.

Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.

Avezet6s 6s az irinyftfssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az
egyszeriisitett 6ves beszf mol66rt

A vezet6s felel6s az egyszertsitett 6ves besz6mol6nak a szilmviteli trirv6nnyel <isszhangban
trirtdn6 6s a val6s bemutat6s kdvetelm6ny6nek megfelel5 elk6szft6s66rt, valamint az olyart
bels6 kontroll6rt, amelyet a vezet6s sztiks6gesnek tart ahhoz,hogy lehet6v6 v6ljon az akitr
csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llitrist6l mentes egyszer[isitett 6ves beszilmol6
elk6szit6se.

Az egyszenisitett 6ves beszilmol6 elk6szit6se soriin a vezet6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a
TSrsas6gnak a v6llalkoz6s folytatrisira val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en
kozzetegye a v6llalkoz6s folytat6s6val kapcsolatos informSci6kat, valamint a vezet6s felel a

v6llalkozrls folytat6sanak elv6n alapul6 egyszeriisitett 6ves beszilmol6 6ssze6llit6s66rt. A
vezetdsnek a v6llalkozis folytatilsSnak e1v6b61 kell kiindulnia ha ennek az elvnek az

6rv6nyesiil6s6t elt6r6 rendelkez6s nem akadiiyozz4 illetve a v6llalkoz6si tev6kenys6g
folytat6sdnak ellentmond6 t6nyez6, k<irtilmdny nem 6ll fenn.

Az irrinyitrissal megbizott szem6lyek felel6sek a T:irsas6g pdnztigyi besz6mol6si
folyamatilnak feliigyelet66rt.

A ktinywizsgil6 egyszeriisftett 6ves beszimol6 kiinywizsgilati6rt val6
felel6ss6ge

A kdnlwizsg6lat soriin c6lunk kell<i bizonyossiigot szerezni arr6l, hogy az egyszerisitett 6ves

besz6mol6 egdsze nem tartalmaz akir csal6sb6l, akfu hib6b6l ered6 l6nyeges hibtis rillit6st,
valamint az, hogy ennek alapjrin a v6lem6nyiinket tartalmaz6 fiiggetlen k<inywizsg6l6i
jelent6st bocsilssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas foku bizonyoss6g, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Ktinywizsg6lati Standardokkal <isszhangban elvdgzett kOnywizsgitlat
mindig feltarja az egydbklfi letezb l6nyeges hib6s 6llit6st. A hibSs rlllftlsok eredhetnek
csaliisb6l vagy hib6b61, 6s l6nyegesnek min6stilnek, ha dsszerii lehet az a virakoztts, hogy
ezek cinmagukban vagy egyiittesen befolyrisolhatjak a felhasznril6k adott egyszenisitett 6ves
besziimol6 alapjrin meghozott gazdasagi d<int6seit.

A Magyar Nemzeti Konywizsgrilati Standardok szerinti k<inywizsg6lat eg6sze soriin szakmai
megft6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

. Azonositjuk 6s felm6rjiik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 akar csal6sbbl, akfu hib6b6l
ered6 l6nyeges hib6s 6llit6sainak kockinatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezerr
kockiizatok kezel6s6re alkalmas kdnywizsgiiatr ellixisokat, valamint elegend6 6s
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megfelel<i ktinywizsgiilati bizonyitdkot szerztink a vdlemdnyiink megalapozitsithoz. A
csalrlsb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem tar6srinak kockiuata nagyobb, mint a
hib6b6l ered56, mivel a csalSs magriban foglalhat dsszejritszrlst, hamisitiist, sz6nd6kos
kihagyrisokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belsS kontroll feltilirisrlt.

Megismerjiik a konywizsgirlat szempontj6b6l relevilns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan ktinywizsgelati eljaritsokat tervezztnk meg, amelyek az adott kortilm6nyek
kcizcitt megfelel6ek, de nem azert, hogy a T6rsas6g bels6 kontrolljrinak hat6konysdg6ra
vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsunk.

Ert6keljtik a vezetds 6ltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s
itltalkdszitett sziimviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6kozzet6telek 6sszenis6g6t.

Krivetkeztet6st vonunk le arr61, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6rol a v6llalkoz6s
folyatasrinak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 risszerillitrisa, valamint a

megszerzett kdnywizsgdlati bizonyit6k alapjin arr6l, hogy fennrill-e ldnyeges
bizonytalansSg olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelentos
k6ts6get vethetnek fel a Trlrsasrlg v6llalkoz6s folytat6s6ra va16 k6pess6g6t illet6en.
Amennyiben azt a k<ivetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalansrig 511 fenn,
fliggetlen konywizsgril6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszenisitett
6ves besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy haakozzet6telek e tekintetben
nem megfelel6ek, minrisiteniink kell v6lem6nytinket. Kdvetkeztet6seink a fliggetlen
k<inywizsg6l6i jelent6stink d:itumriig megszerzett krinywizsg6lati bizonyit6kon
alapulnak. Jrivobeli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj 6k a^, hogy a T6rsas6g
nem tudja a viilalkoz6st folytatni.

Ert6keljtik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatSs6t, fel6pit6s6t 6s tartalmiit,
bele6rtve a kieg6szitS mell6kletben tett kdzzdtdteleket, valamint 6rt6keljnk a^ is, hogy
az egyszerisitett 6ves besziimol6ban teljestil-e az alapul szolg6l6 tigyletek 6s esem6nyek
val6s bemutatisa.

Az darryititssal megbizott szem6lyek tudomasara hozzrl< - egy6b k6rd6sek mellett - a

krinywizsg6lattewezett hat6k<ir6t 6s titemez6s6t a kdnywizsgilatjelentos megilllapitrlsait,
bele6rfve a Tarsasilg 6ltal alkalrnazott belsS kontrollnak a k<inywizsg6latunk sonln 6ltalunk
azonositott jelentos hirlnyossrlgait is.

Budapest, 201 8. 6prilis 19.
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