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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Magyar Sí Szövetség Közgyűlése részére 

 

Vélemény 

Elvégeztem a Magyar Sí Szövetség  („Szervezet”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, 

amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök 

és források egyező végösszege 109.328 E Ft, a tárgyévi eredmény -19.548 E Ft veszteség -, és  az ugyanezen 

időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 

összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményem szerint a „Korlátozott vélemény alapja” szakaszban leírt kérdés lehetséges hatásait kivéve a mellékelt 

egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Szervezet 2017. december 31-én fennálló vagyoni és 

pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 

Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel („számviteli törvény) és a 

számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.  

 

Korlátozott vélemény alapja 

Az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó megbízásomat az egyszerűsített éves beszámoló 

mérlegfordulónapját - 2017. december 31. - követően kaptam meg a Szervezettől. A mérlegtételek 

alátámasztására alkalmas leltár teljeskörűen nem fellelhető és ellenőrizhető. A számviteli törvény 16. § (2) 

bekezdésének előírásai szerinti - időbeli elhatárolások elve - sérült, mivel a Szervezet elsősorban 

támogatásokból gazdálkodik, amelyek elszámolhatóságának időszaka szigorúan meghatározott és 

általában két egymást követő évet érint, de a bevételek és költségek évek közötti megoszlása nem 

egyforma. A 2016. évben kapott 110.000 EFt támogatásból időbeli elhatárolásként 55.000 EFt-ot számoltak 

el 2017. év bevételei között, míg a támogatással szemben elszámolt költségek megoszlása nem ezen 

összegben került elszámolásra 2016 és 2017 években. 2016. évben felmerült költségek összesen 73.720 EFt-

ot tettek ki, míg 2017 évben csak 36.280 EFt költség jelent meg, így a támogatás évek közötti 

megoszlásának is e szerint kellett volna alakulnia. Ez 2017 évben helyesen 18.720 EFt-os csökkenést 

okozott volna az egyéb bevételek mérlegsoron, mely így az adózott eredményt is 18.720 EFt-tal 

csökkentette volna, és a 2016. évi adózott eredmény ugyanezen összegben pedig növelte volna. 

 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem  „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 

való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a Szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 

által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 

ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 
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Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb kérdések 

A Szövetség 2016. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját másik könyvvizsgáló 

ellenőrizte, aki erre az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozóan 2017. május 29-én minősítés nélküli véleményt 

bocsátott ki. 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Magyar Sí Szövetség 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a 

közhasznúsági mellékletnek az egyesülési jogokról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben („civil törvény”) foglaltakkal összhangban 

történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Ellenvélemény” szakaszában az egyszerűsített 

éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági 

mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a 

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben 

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 

könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet 

lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben a 

tekintetben nincs jelenteni valóm. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel és a számviteli törvény szerinti 

egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

479/2016. (XII.28.) Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezet a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, 

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú 

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 






