FÜGGETLEN KÖNYVvIZSGÁrÓI rBrpNrÉs
A Magyar Motoros Vizisport Szövetség tagjairrak!
Elvégezttik a Magyar Motoros Vízispor1 Szövetség mellékelt 2014' évi egyéb szervezetek
közhaszlrÍl egyszerilsített éves beszámo1ójárak a könyvvizsgá1atát, anle1y egyéb szerr'ezetek
közhasznú egyszeÍúsítettéves beszámoló a 2014. december 31-i fordulórrapla elkészített
mérlegből _ rrrelyben az eszkÓzök és Íbrrások egyező végösszege 1 799 E Ft" a nrérleg szerinti
ereclmény 58 E Ft r-ryereség , és az ezen időponttal r,égződő évre vonatkozó
er edménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó e]errreit és az egyéb
rnagyarázó információkat tartalnazó kiegészítő mellékletből és a közhaszr'rirsági jelentésből
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vezetés feielős az egyéb szervezetek közhasznÍt egyszeriisített éves beszámolór-rak a
szánviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért'
szerint tötténő elkészítésééÍ
anrelyeket a vezetéS szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár' csalásból, akár

hibából eredő lényeges hibás ál1ításoktó1 mentes éves beszárr-ro1ó elkészítése.

A kÓnyvlizsgril(l
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leIőssége

n'ri félelősségiink az egyéb szervezetek közhaszt-tÍt egyszeriisített éves beszámoló

alapján' Konywizsgálatunkat a magyar Nenlzeti
I(önyvl'izsgálati standardok és a korryvvizsgálatra vonatkozó - Magyalországotl érvélryes
törr'érlyek és egyéb jogszabá1yok alap.ján hajtottuk végr'e. Ezek a standaldok nregkövetelrk.
hogy neg1'eleljtink az etikai kör'etelr-r-rérryeknek. r'alan-rint 1-rogy a kon1'vvizsgá1atot ug;
telvezztik neg és lrajtsuk végle. l'rogy kellő bizorryosságot SZeIeZZtink arr'ól. hog-v az eg1'éb
szer-vezetek kÖzhaszlrú egySZerŰtsített éves beszárrro1ó mentes-e a lényeges hibás állítáSoktó1'
vélerrrényezéseaz e\végzetI könyvvizsgálat

A

könyl'vizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrelrajtását, anelyelr célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerczni az egyéb szervezetek közhasznÍl egyszer rJlsített ér''es
beszámo1óbar-r szereplő összegekrő1 és közzétételekrő1. A kiválasztott eljárásolr _ beleértr'e az
egyéb szervezetek kozhaszrrú egyszerűSített éves beszámoló akár csalásból. alrár hibából
eredő. lényeges lribás állításai kockázatainak lelmérésétis a könyvvizsgáló megítélésétól
fiiggnek. A kockázatok ilyen lelnrérésekor a könyvvizsgáló az egyéb szervezelek közhasznÍl
egyszeriisített éves beszámoló vezetés általi elkészítéseés valós bemutatása szernpontjából
reler'átls belső kontrollt azért nérlegeli, lrogy olyan könywizsgálati eljárásokat teÍvezzen
neg. an-ielyek aZ adoÍt körtiln-rények között rrregfelelőek. de nerr'r azért' lrogy a Szovetség
belső kontro11jának hatékonyságára vonatkozóar-r vé1eménytmondjon. A kön1'vr'izsgá1at
magában íbglalja az alkalmazott szánlviteli poli1ikák megfelelősségének és a r'ezetés álta]
készítettszárrrviteli becslések ésszerűségének.valamint az eg-vób szervezetelr kÖzhasznú
egyszertisített ér'es beszámoló átfogó bcmutatásának ér'téke1ését.
N4egg.vőzóc1éstink. hogy a megszelzett könyr'vizsgálati
alapot nyú.jt könyr'vizsgálói vé1emér-ryt rk rnegadásalroz.

bizorryítékelegendő és nregfelelő
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Vélemény

A könyvl'izsgá1at

sol'án a Magyar Motoros Vízisport Szövetség egyéb szer'l.ezetek közhasznÍr

egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati
alátámasztását az érvényesnemzeti konyvvizsgá1ati standardokban fog1altak szerint
Í'elülvizsgáltuk. és ennek alapján elegendő és negfelelő bizonyosságot szercztetünk arról,
1rogy az egyéb szervezetek közhasznír egyszeríísítettéves beszámo]ót a szárnviteli törvényben
foglaltak és az általános számvite1i elvek szerint késZítettéke1' Vélernényiilrk sZeIint aZ egyéb
szervezetek közhasznir egysZeIúsítettéves beszámo1ó a Magyar Motor'os Vízisport SZöVetSég
2014. decernber 31-én fennálló vagyor-ri, pénzügyi és jövedelnri lrelyzetéről rrregbízlrató és
r'alós lrépet ad'
Egyéb j elenÍéstételikötelezetís ég a közhasuús tÍgi j elentésrőI1

Elvégezttik

a

Magyar Motoros Vízispor1 Szöl'etség me]lékelt 2014. ér'i közhasznirsági

je1entésének a vizsgálatát'

A

r'ezetés lelelős a közhasznÍlsági jelentésnek a számviteli tör\'énybelr tbglaltakkal és a
Magyarországon elfogadott általános számvite1i elvekkel összhangban történő e]késZítéSéért.

A mi

f-elelősségürrk a közhasznúsági jelentés és az ugyanazon

iizleti évre vonatkozó egyéb
szervezetek ltözlrasznit egyszeriisített éves beszáIrroló cisszhangjának nlegítélése'A
közlrasznírsági jelentésseI kapcsolatos mrrnkánk a közhasznÍrsági jelentés és az egyéb
szerl'ezetek közhasznÚl egyszeríisített éves beszámoló összhangjának rnegítéléséle
korlátozódott és nem taltalnazta az egyéb' a társaság rrem auditált szánrviteli
nyilvántartásaiból leVezetett információk áttekintését. Vé1enrénytinkSzerint a Magyar
Motoros Vízisport Szol,etség 2014. évi közlrasznúsági jelentése a Magyal MotoIoS Vízisport
Szövetség 2014' évi egyéb szervezetek közhasznÍr egysZerűsített éves beszámolójának
adataival összlrangban van.
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