
FüGGETLEN KöNY\\rIZSGÁLóI JELENTÉ,S

A Maryar Birkózók Szövetsege vezetésének

Vélemény

Elvégeztiik a Magyar Birkózók szövet§ége 202l. éi köáasaú eryszeríisített éves besámolójának

könywizsgálatát, amely eryszerúsített éves besámoló a 202l, december 3l-i fordulónapra készített mérlegból -
melyben az eszközök és foruísok egyező Végösszege 436 987 E Ft, a tárgyévi adózott eredmény köáasznú
tevékenységből l39 802 E Ft (nyereség), a ti§gyéi adózott eredmény vállalkozisi tevékenységből 229 E Ft
(nyereseg) és az uryanezen idóponttal végádó iizleti évre vonatkoá eredmény-kimutatrisból, valamint a sámviteli
politika jelent<is elemeinek összefoglalii§át is tarralrnazó kiegésáő mellékletbl és köáasmúsági jelenté§k t áll.

Véleményünk szerint a mellékelt eryszerúsített éves b€sámoló megbízható és Yalós képet ad a Magyar Birkózók
szövet§ége 202l. december 31-én fennálló vagyoni és pü)nJgi helyzsréríl, valamint az ezen időponttal végzódő

üzleti éwe vonatkozó jöv€delrni helyzetéről a Maryarorságon haúlyos, a szímvitelról sóló 2000. éü c. törvénnye|

összhangban (a továbbiakban:,.sámviteli törvény'').

A vélemény alapja

Kóny\l/izsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban és a könywizsgálatra
yonatkozó - Magyaro§ágon hatalyos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre, Ezen

standardok érte|mében fennálló felelósségúnk bóvebb leírását jelentésünk ,, A könywizsgáló az egyszeríisített

éves beszfámoló kön},vYizsgálat,áért való felelóssége" szakaszataia|mazza.

Függetlenek vagyunk a Szövetségtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar

Könyvvizsgálói Kamara,, A könyvvizsgálói hivaás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelnri eljárásról

szóló szabályzata"-ban, valamilt az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könywizsgálók Nemzetközi
Etikai Standardok Testülete által kiadott ,,Nemzetkózi etikai kódex kamarai tag könywizsgálóknak (a

nemzetkóZi ffiggetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kéZikönyvében (aZ IESBA Kódex-ben) foglaltak

szerint, és megfele]ünk az ugyanez€n normákban szerepló további etikaj elóirásoknak is,

Me8gyóZődésünk, hogy aZ általunk megszelzet könyvvizsgálati bizonyíték elegendó és megfeleló alapot nyújt

véleményiilkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

A SzöVetség kónyveit a kettós könyvvitel rendszerében vezeti és közhasznú es/szerúsített éves besámolót
készít a szímvitelról szóló 2000. évi c. törvény, továbbá a 201 l. clxxv. sámú törvény (az egyesülési jogól,
a kóáa§znú jogállásról valamint a civil szervezetek múködéséról és támogaüísáfóI) 28-30. § betartá§ával. A
beszámoló taítalmáía, formájára vonatkozóan a számviteli törvény §zelinti egyes egyéb szelvezetek éves

beszámoló készítésének és könywezetési kötelezettségének sajátosságairó| szóló 4'79/2016 (xl], 28.) Korm,

rendelet, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasmúság egyes kérdéseiról

szóló 350/20l l. (XIl. 30.) Korm. rendelet elóínásait alkalmaáa.

A fuggetlen könywizsgálói jelentésünk ,,Véleméry}' szakasában az egyszerúsített éves beszfunolóra adott

véIeményiink nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem

bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó köYetkeztetést.



Az egyszerüsített éves beszámoló általunk végzett könywizsgálati4val kapcsolatban a mi felelósségünk a

közhaszrrúsági melléklet átolvasása és ennek sonín annak mérlegelése, hogy a köáasznúsági mellékletben

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egysz€rűsített éves beszámolónak vagy a

köny}.vizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állitást

tartalmaznak. Ha az e|yégzeít munkánk alapján arra a követkeáetésre jufunk, hogy az egyéb információk

lényeges hibás állítást tafialmaznak, kötelességünk elTől és a hibás állítás jellegéról jelentést tenni.

A köáasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a

tudomáSunka, így ezek tekintetében nincs jelentenivalónk,

A vezeté§ é§ az irányítás§al megbízott §zemélyek felelóssége az es/§z€rilsített óves beszámolóért

A vezetés felelós az egyszerűsített éves beszimolónak a számviteli órvénnyel ö§sáangban törlenó éS a valós

bemutatás köVet€lményének megfeleló elkészítéséért, yalamint az olyan belsó kontrollért, am€lyet a v€zetés

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredó lényeges hibás állitástól
mentes egyszeríisített éves beszíLínoló elkészítése,

Az egyszerűsített éves besámoló elkészítése solán a vezetés feleló§ azért, hogy feimérje a szövetségnek a

vállalkoás fol},tatására való képességét és az adott helyzetnek megfelel(rn kózzétegye a vállalkoás
fol}tatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves

beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás fol}tatásának elvéból kell kiindulnia, ha ennek az elvnek

az érvényesülésél eltérő rendelkezés nem akadá|yozzz, illetve a vállalkoási tevékenység folytaLisának

ellentmondó tényezó, körülmény nem áll fenn.

Az irátrltással megbízott személyek felelősek a Szövetség pénzügyi beszámolási folyamatának felügyel€téért.

A könywizsgáló egy§zeriisít€tt éves besámoló könywizsgálatáért való felelóssége

A könywizsgálat során célunk kellö bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerúsített éves beszámolí egészg

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

Véleményünket taflalmazó íllg8etlen könywizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kelIó bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garancia ana, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban

elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás álliást. A hibás állíások eredhetnek

csalásból vagy hibából, és lényegesnek minósülnek, ha ésszerú lehet az a vrirakoás, hogy ezek önmagukban
vagy együttesen befolyásolhatják a felhasmálók adott egyszerűsített éYes b€számoló alapján meghozott
gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Kónywizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és lelmérjiik az egyszerúsitett éves beszámoló akár csalásból, akfu hibából eredő lényeges

hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas

könywizsgálati eljárásokat, valamint elegendó és megfeleló könywizsgálati bizonyítékot sZeIZünk a

véleményünk megalapozásához. A csalásból eredó lényeges hibás állítiás fel nem tárásának a kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátsást, hamisítást, szándékos

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroIl felúlírását.



Megismerjük a kónyvvizsgálat szempontjából releváns belsö kontrollt annak érdekében, hogy olyan

könywizsgálati eljrá,rásokat tervezzünk me8, amelyek aZ adott kóriilnények között megfelelóek, de nem

azért, hogy a SZöVetség belsó kontrol|jának hatékonyságára vonatkozóan vélemén}t nyilvánítsunk.

Értetetltit a v€Zetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerúségét.

Kövelkeztetést vonunk le arról, hogy he|yénvaló-e a vezetés részéról a vállalkozás folytatásának elvén

alapuló egyszenisített éves beszámoló összeál]ítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizon},talanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel

kapcsolatban, amelyek jelentós kétséget Vethetnek fel a Szövetség vállalkozás fol}tatására való

kép€sségét illetóen. Amennyiben aá a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll íenn,

fiiggetlen könywizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerúsített éves

beszámolóban lévó kapcsotódó közzétételeke, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek,

minósítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a ffiggetlen könywizsgálói jelentésünk ütumáig
megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulrrak. Jövóbeli események vagy feltét€lek azonban

okozhatják aá, hogy a Szövetség nem fudja a vállalkozást folyatni.

Értetetltit az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, fe|építesét és taítalmát, beleénve a

kiegészító mellékletben tett közzétételeket, valamint éTtékeljük azt is, hogy az egyszerílsített éves

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással m€gbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könywizsgálat

tervezett hatóköIét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentös megállapításait, beleértve a Társaság által

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk soráü általunk azonosított jelentós hirfuyosságait is,

ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022. április 14,
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