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Elvégeztük a Kőbányai Diákok Sportegyesülete mellékelt 2017. évi kettős
könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági
mellékletének a könyvvizsgálatát, amely a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített
mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 320.303 eFt, a
tárgyévi eredmény - 519666 eFt veszteség -, az ezen időponttal végződő évre
vonatkozó eredménylevezetésből áll.
Az egyszerűsített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és
valós bemutatása az egyesület elnökségének a felelőssége. Ez a felelősség magában
foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítését.
Az elvégzett könyvvizsgálat és a gazdálkodás ellenőrzése alapján a könyvvizsgáló
felelőssége az egyszerűsített beszámoló véleményezése.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk
bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és
elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az
egyszerűsített beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek
célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített beszámolóban szereplő
összegekről és közzétételekről.
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Az egyesület bevételeit és kiadásait főkönyvi számlákon vezeti, tehát a gazdasági
eseményeket a törvényi előírásoknak megfelelően zárt rendszerben rögzíti.
Az előírt analitikus nyilvántartásokat megfelelően vezeti.
A vizsgálat során megállapítottuk, hogy az egyesület 2017. évben teljes egészében
alaptevékenysége körébe tartozó feladatokat látott el, vállalkozási tevékenységet
nem folytatott, tehát értelemszerűen társasági adó fizetési kötelezettsége nem volt.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.
A könyvvizsgálat során a Kőbányai Diákok Sportegyesülete egyéb szervezetek
egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálat standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról,
hogy az egyszerűsített beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint az egyszerűsített beszámoló a Kőbányai Diákok
Sportegyesülete 2017. december 31 - én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Fentiek alapján javasoljuk a közgyűlésnek a 2017. 12. 31 - i egyéb szervezet
egyszerűsített beszámoló elfogadását a következő értékekkel:

KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE
Mérleg főösszeg
Saját tőke
Induló tőke
Tárgyévi eredmény

ezer
Ft.
320.303
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