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1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

A MTFSZ a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli
előírások szerint leányvállalatának minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások
szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

A MTFSZ a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli
előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással.

A MTFSZ a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító
befolyással.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2021. január 01. - 2021. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021.
december 31.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A MTFSZ az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.3. Üzleti jelentés

A MTFSZ a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti
jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.4. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
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2.5. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős
összegnek az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom
alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.6. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez
képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100
EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.7. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.8. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Abszolút
változás

 ESZKÖZÖK (aktívák)    

A. Befektetett eszközök 1 607 2 417 810

A.I. Immateriális javak 0 0 0

A.II. Tárgyi eszközök 1 607 2 417 810

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

B. Forgóeszközök 10 917 22 331 11 414

B.I. Készletek 0 0 0

B.II. Követelések 0 4 4

B.III. Értékpapírok 0 0 0

B.IV. Pénzeszközök 10 917 22 327 11 410

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0

 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 12 524 24 748 12 224

 FORRÁSOK (passzívák)    

D. Saját tőke 12 349 22 307 9 958

D.I. Jegyzett tőke 0 0 0

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0

D.III. Tőketartalék 0 0 0

D.IV. Eredménytartalék 6 751 7 289 538

D.V. Lekötött tartalék 0 0 0

D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0
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1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Abszolút
változás

D.VII. Adózott eredmény 5 598 15 018 9 420

E. Céltartalékok 0 0 0

F. Kötelezettségek 175 141 -34

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 175 141 -34

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 2 300 2 300

 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 12 524 24 748 12 224
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1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Változás
%-ban

I. Értékesítés nettó árbevétele 151 0 - 100.00

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00

III. Egyéb bevételek 22 930 44 936 95.97

IV. Anyagjellegű ráfordítások 16 608 27 944 68.26
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1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Változás
%-ban

V. Személyi jellegű ráfordítások 591 1 277 116.07

VI. Értékcsökkenési leírás 217 563 159.45

VII. Egyéb ráfordítások 0 0 0.00

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 5 665 15 152 167.47

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 109 100.00

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 67 243 262.69

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -67 - 134 - 100.00

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5 598 15 018 168.27

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 5 598 15 018 168.27

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Befektetett eszközök 12.83 9.76

Immateriális javak 0.00 0.00

Tárgyi eszközök 12.83 9.76

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00

Forgóeszközök 87.17 90.24

Készletek 0.00 0.00

Követelések 0.00 0.02

Értékpapírok 0.00 0.00

Pénzeszközök 87.17 90.22

Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00

Előző időszak

Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Tárgyidőszak

Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Saját tőke 98.60 90.14

Jegyzett tőke 0.00 0.00

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00

Tőketartalék 0.00 0.00

Eredménytartalék 53.90 29.46

Lekötött tartalék 0.00 0.00
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Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Értékelési tartalék 0.00 0.00

Adózott eredmény 44.70 60.68

Céltartalékok 0.00 0.00

Kötelezettségek 1.40 0.57

Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00

Rövid lejáratú kötelezettségek 1.40 0.57

Passzív időbeli elhatárolások 0.00 9.29

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00

Előző időszak

Saját tőke

Kötelezettségek

Tárgyidőszak

Saját tőke

Kötelezettségek

Passzív időbeli e...

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 768.5 %-ban, a tárgyévben 922.9 %-ban
fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 9,958 EFt értékkel, 80.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett
tőke az előző évhez képest nem változott.

A MTFSZ saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 98.6 %, a tárgyévben 90.1 %. A
gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 1.4 %-át, a tárgyévben 0.6 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az
előző évhez képest javult.

A MTFSZ kötelezettségei az előző évhez képest 34 EFt értékkel, 19.4 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid
lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 11,410 EFt értékkel, 104.5 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 62.38, a tárgyévben
158.38 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 87.2 %, a
tárgyévben 90.2 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben
62.38, a tárgyévben 158.38 volt. A hosszú távú likviditás javult.
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A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 2.8 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a
kötelezettségeket.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 23,081 EFt, a tárgyévben 45,045
EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 21,964 EFt értékkel, 95.2 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 151 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt. Az
árbevétel az előző évhez képest 151 EFt értékkel, 100.0 %-kal csökkent.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 44.7 %-át, a tárgyévben a 60.7 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 45.3 %, a tárgyévben 67.3 % volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 243 Ft, a tárgyévben 333 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 3,484 Ft, a tárgyévben 6,213 Ft
adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 9,472 Ft, a tárgyévben 11,760
Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 5,598 EFt, a tárgyévben 15,018 EFt volt. Az előző évhez képest az
adózott eredmény 9,420 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés az előző év(ek)re vonatkozóan
a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerőssé vált megállapítás
miatti jelentős összegű hibát tárt fel, melynek hatásait a mérleg középső oszlopának adatai mutatják be. A hiba
hatása évenként az alábbi: A 2020 évi mérleg beadása után került sor egy Ász adatszolgáltatásra, mely során
vált világossá, hogy a 2020 évben költségvetéstől kapott vissza nem térítendő támogatásból a Testépítő és
Fitnessszövetség 5.060.E Ftot a 2021 éven használt fel.Azért a 2020 évi beszámoló korrekciójára volt szükség.

4.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása
bemutatást kívánna.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben
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A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a MTFSZ a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Befektetett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

A MTFSZ a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.5. Forgóeszközök

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

4.6. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A mérlegben bevétel aktív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Elhatárolt költségek és ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások sem az előző évben, sem a
tárgyévben nem szerepelnek.

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a
tárgyévben nem szerepelnek.

4.7. Saját tőke

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A MTFSZ beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

A MTFSZ a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

4.8. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel,
a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.
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Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben,
sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a
körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a
körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.9. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati
vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem
került kimutatásra.

4.10. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Elhatárolt költségek, ráfordítások

A mérlegben költség, ráfordítás passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem
szerepel.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés az előző év(ek)re vonatkozóan
a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerőssé vált megállapítás
miatti jelentős összegű hibát tárt fel, melynek hatásait az eredménykimutatás középső oszlopának adatai
mutatják be, azok az eredménykimutatás tárgyévi adatainak nem képezik részét.
A hiba hatása évenként az alábbi: ..........
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5.2. Összehasonlíthatóság

Adófizetési kötelezettség változása

A MTFSZ adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt
olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a MTFSZ a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A MTFSZ bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória Előző időszak
1000HUF %

Tárgyidőszak
1000HUF %

Árbevétel 151 0.7 0 0.0

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 22 930 99.3 44 936 99.8

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 109 0.2

Bevételek összesen 23 081 100.0 45 045 100.0

Bevételek alakulása és megoszlása
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Árbevétel tevékenységenként

A MTFSZ a beszámolási időszakban árbevételt nem realizált.

Export árbevétel bemutatása

A MTFSZ a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.
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5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A MTFSZ ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória Előző időszak
1000HUF %

Tárgyidőszak
1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 16 608 95.0 27 944 93.0

Személyi jellegű ráfordítások 591 3.4 1 277 4.3

Értékcsökkenési leírás 217 1.2 563 1.9

Egyéb ráfordítások 0 0.0 0 0.0

Pénzügyi műveletek ráfordításai 67 0.4 243 0.8

Ráfordítások összesen 17 483 100.0 30 027 100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Előző időszak

Tárgyidőszak

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem Előző időszak
1000HUF %

Tárgyidőszak
1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 16 608 95.4 27 944 93.8

Személyi jellegű ráfordítások 591 3.4 1 277 4.3

Értékcsökkenési leírás 217 1.2 563 1.9

Költségnemek összesen 17 416 100.0 29 784 100.0
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Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása
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Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei

A költségek között a tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatás nem jelenik meg.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került
sor.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A MTFSZ a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Béradatok

A tárgyévben bérköltség nem került elszámolásra.

Bérjárulékok jogcímenként

A tárgyidőszakban bérjárulék címén költség nem került elszámolásra.

6.2. Környezetvédelem

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az
előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

a  

 

MAGYAR TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESS SZAKSZÖVETSÉG 

 

2021. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójáról a társaság 

tulajdonosainak  
 

 

Vélemény  

 

Elvégeztem a MAGYAR TESTÉPÍTŐ ÉS FITTNESS SZAKSZÖVETSÉG, cégjegyzékszám 19-90-09145  ("a 

Társaság") 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 

2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 24.748 

eFt, az adózott eredmény 15.018 eFt -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő 

mellékletből áll.  

 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban: „számviteli törvény”).  

 

A vélemény alapja 

 

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 társaságtól 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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 

által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal 

egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen  

normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

 



 

 

  

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

 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 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 Társaságnak 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 Társaság 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 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 együttesen befolyásolhatják a 

felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 

és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

 

Továbbá: 

 

-  Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a 

véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata 

nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 

-  Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, 

hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

 

-  Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli 

becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 

-  Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, 

hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek 

jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel 

kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a 

közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 

könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 

események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

 

-  Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves 

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

 

-  Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha 

voltak ilyenek. 



 

 

  

 

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat 

alapján. A gazdasági környezet változása szükségessé teszi a társaság figyelmének felhívását a 

vállalkozás folytatása elvének megvizsgálására. 

 

Budapest, 2022. május 30. 
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