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A KBSC FC Sportszervez6 6s Szolg6ltat6 Kft tulajdonosainak

V6lem6ny

Elv6gezttik a KBSC F'C Sportszervezo 6s Szolg6ltat6 Kft, cdgjegyzdkszim 05-09-007313 2022. evi
dves besz6mol6jrinak konyvvizsg6latiit, amely 6ves besz6molo a 2022. december 3l-i fordul6napra

kdszitett m6rlegbol - melyben az eszkozok 6s forrSsok egyezo vdgdsszege 2.181.040.-eFt, az ad6zott

eredmdny 6.046.-eFt nyeres6g -, 6s az ugyanezen idoponttal vegzodo tizleti 6vre vonatkoz6

eredmdnykimutat6sb6l, valamint a sz6mviteli politika jelentos elemeinek cisszefoglal6srlt is tartalmaz6

kieg6szito mell6kletbol 6ll.

Vdlemdnyiink szerint a melldkelt 6ves beszilmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a TSrsasng 2022.

december 3l-dn fennrll16 vagyoni 6s p6nziigyi helyzetdrol, valamint azezen idoponttalvdgzod6 iizleti

6vre vonatkoz6 jovedelmi helyzetdrol a Magyarorsz6gon hat6lyos, a sz6mvitelrol sz6l6 2000. dvi C.

torv6nnyel osszhangban (a tovribbiakban:,,sz6mviteli torv6ny").

A v6lem6ny alapia

Konyvvizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal <isszhangban 6s a

kdnyvvizsg6latra vonatkozo - Magyarorsz6gon hatrilyos - tdrvdnyek 6s egy6b jogszabiilyok alapjrin

hajtottuk v6gre. Ezen standardok drtelmdben fenn6l16 feleloss6gtink bovebb lefr6s5t jelentdstink ,,A
konyvvizsgril6 6ves besz6mol6 konyvvizsgSlat66rt val6 feleloss6ge" szakaszatartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a tiirsasiigt6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszabrllyokban ds a

Magyar Konyvvizsgril6i Kamara ..A konyvvizsgdl6i hivat6s magatartSsi (etikai) szabrilyair6l 6s a

fegyelmi eljrirrisr6l sz6l6 szab6lyzata"-ban, valamint azezekben nem rendezett kdrddsek tekintet6ben

a Kdnyvvizsgrilok Nemzetkozi Etikai Standardok Testiilete 6ltal kiadott ,,Nemzetkozi etikai k6dex

kamarai tag konyvvizsgril6knak (a nemzetkrizi ftiggetlens6gi standardokkal egybefoglalva)" cfmti

k6zikonyv6ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfeleliink az ugyanezen normiikban

szereplo tov6bbi etikai eloir6soknak is.

Meggyozod6siink. hogy az r{ltalunk megszerzett konyvvizsgilati bizonyitdk elegendo 6s megfelelo

alapot nyrijt vdlemdnyiinkhdz.

Bgy6b informici6k: Az iizleti jelent6s

Az egy6b informrici6k a KBSC FC Sportszervez6 6s Szolg6ltat6 Kft 2022. 6vi tizleti jelentds6bol

6llna[. A vezetds felelos az i.zletijelent6snek a sz6mviteli tdrv6ny, illetve egydb mris jogszab6ly

vonatkoz6 eloir6saival osszhangban ttirt6no elk6szit6s66rt. A fiiggetlen konyvvizsg6l6i jelentdsi.ink

,.V6lem6ny" szakaszbban az 6ves besz6mol6ra adott vdlem6nytink nem vonatkozik az tzleti

jelent6sre.

Az 6ves besz6mol6 6ltalunk vegzett konyvvizsg6latrival kapcsolatban a mi felel6ss6giink az idzleti

jelent6s 6tolvas6sa 6s ennek sordi annak m6rlegeldse, hogy aziizletijelent6s l6nyegesen ellentmond-e

az dves besz6mol6nak vagy a konyvvizsgrllai sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egy6bk6nt tgy

t[inik-e, hogy az l6nyegJs hib6s 6llit6ri tu,tultnur. Ha az elvdgzett munkilnk alapjirn arra a

kovetkeztetesre jutun'k. hogy az egydb inform6ci6k l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak,

kotelessegiint< errol 6s a hib6s 6llitris jellegdrol jelentdst tenni.

A sziimviteli torveny alapj6n a mi feleloss6giink tovribb6 annlk megit6l6se, hogy.az ilzleti jelentds a

sz6mviteli torv6ny, illewe egydb m6s jogsza-b6ly vonatkoz6 el6ir6saival tisszhangban van-e, ds errol,

valarnint az tizletijelentds 6s-az 6ves bisz6mol6 6sszhangj616l vdlem6ny nyilvSnit6sa'

v6lemdnytink szerint a KBSC FC Sportszervezo 6s Szolg6ltat6 Kft2022' evi iizletijelentdse minden
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ldnyeges vonatkoziisban cisszhangban van a KBSC FC Sportszervezo 6s Szolgiltat6 Kft 2022. evi
dves besz6mol6j6val 6s a sziimviteli torvdny vonatkoz6 elofr6saival. Mivel egy6b m6s jogszab6ly a

T6rsas6g szimira nem ir elo tov6bbi kovetelmdnyeket az iizleti jelentdsre, ez6rt e tekintetben nem

mondunk v6lem6nyt.

Az tzlett jelent6sben mrls jellegri l6nyeges ellentmond6s vagy ldnyeges hib6s rlllit6s sem jutott a

tudom6sunkra, igy e tekintetben nincs jelentenival6nk.

A vezct6s 6s az irinyitrissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves besz6mol66rt

A vezet6s felelos a megbizhat6 6s val6s kdpet ad6 dves besz6mol6 elkdszitdsddrt a sziimviteli
trirv6nnyel osszhangban, valamint az olyan belso kontrolldrt, amelyet a vezetds sztiksdgesnek tart

ahhoz, hogy lehetovd vriljon az akir csal6sb6l, ak6r hibrlb6l eredo l6nyeges hib6s rillitrist6l mentes

6ves besz6mo16 elkdszitdse.

Az 6ves beszilmol6 elkdszit6se sor6tr a vezetds felelos azert, hogy felm6rje a Tiirsasilgnak a

vrillalkoz6s folytatds6ra val6 k6pessdg6t ds az adotl helyzetnek megfelel6en k6zze tegye a v6llalkoz6s

folyatris6val kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezet6s felel a vhllalkozirs folytat6s6nak elv6n

alapul6 6ves besziimol6 ossze6llit6s66rt. A vezetdsnek a v6llalkozris folytat6sdnak elv6b6l kell
kiindulnia. ha ennek az elvnek az 6rv6nyestilds6t eltdro rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a

v6llalkoz6sitev6kenysdg folytat6s6nak ellentmond6tenyezo, ktirtilm6ny nem 6ll fenn.

Az irdnyitttssal megbizott szemdlyek felelosek a T6rsasig penzigyi beszrimollsi folyamat6nak

feliigyeletedrt.

A kti nyvvizsgil6 6ves beszrimol6 kti nywizsg hlat66rt val6 felel6ss6ge

A konyvvizsgiilat soriin cdlunk kello bizonyossdgot szerezni arr6l, hogy az eves besziimol6 egdsze

nem tartalmaz akir csal6sb6l, ak6r hibrib6l eredo ldnyeges hib6s rillitrlst, valamint az, hogy ennek

alapj6n a vdlemdnytinket tartalmaz6 fiiggetlen kcinyvvizsg6l6i jelent6st bocs6ssunk ki. A kello

bizonyossiig magas fokri bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Krinyvvizsgrilati

Standardokkal risszhangban elv6gzett kdnyvvizsg6lat mindig feltrirja az egyebkdnt litezo l6nyeges

hibris rillft6st. A hibris 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hibib6l, 6s l6nyegesnek minosiilnek, ha

dszszerti lehet az a virakozis, hogy ezek cinmagukban vary egytittesen befoly6solhatjrik a

felhasznrll6k adoff 6ves besziimo16 alapjrin meghozott gazdasdgi dont6seit.

A Magyar Nernzeti Konyvvizsgrilati Standardok szerinti konyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai

megitdl6st alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tovribb6:

- Azonositjuk ds fehndrjiik az 6ves besz6mol6 akrir csal6sb6l, akrlr hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s

6ll(t6sainak akockizatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezen kock6zatok kezeldsdre alkalmas

konyvvizsg6lati eljrir6sokat, valamint elegcndo 6s megfelelo kdnyvvizsgdlati bizonyit6kot

szerztink a v6lemdnytink megalapozitsirhoz. A csaklsb6l eredo l6nyeges hib6s 6llitris fel nem

t6rris6nak a kockinata nagyobb, mint a hib6b6l eredo6, mivel a csaliis mag6ban foglalhat

osszejiitsz6st, hamisftilst, sz6nd6kos kihagyrisokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll

feliiliriis6t.

- Megismerjiik a kdnyvvizsg6lat szempontj6bol relev6ns belso kontrollt annak 6rdek6ben, hogy

olyan kOnyvvizsg6lati elj6r6sokat tervezziink meg, amelyek az adott k<irtilmdnyek koz<itt

mlgfelel6ek, de nem azdrt,hogy a T6rsas6g belso kontrolljrinak hat6konys6gSra vonatkoz6an

v6lem6nyt nyilvrinitsunk.

- Ert6keljiik a vezetds riltal alkalmazott szarnviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s riltal

k6szitett sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6d 6 kozzdtetelek 6szszeriis6gdt.

- Kovetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetls r6sz6rol a vSllalkoz6s

folytat6s6nak etv6n alapu16 6ves besz5mol6 6ssze6llit6sa, 'valamint a megszerzett
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konyvvizsgrllati bizonyitdk alapj6n arr6l, hogy fennrlll-e ldnyeges bizonytalansrlg olyan

esem6nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelentos k6ts6get vethetnek fel a
-filrsas6g 

v6llalkoz6s folytatrisrlra val6 kdpessdg6t illetoen. Amennyiben aA a kcivetkeztetest

vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, Iiiggetlen kdnyvvizsgril6i jelent6si.inkben fel
kell hivnunk a figyelmet az eves beszimol6ban l6v6 kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy ha a
kcizz6tdtelek e tekintetben nem megfeleloek, minositeniink kell v6lem6nyiinket.

Kcivetkeztetdseink a ftiggetlen kdnlvvizsgiiloi jelent6siink d5tum6ig megszerzett

krinyvvizsgrilati bizonyft6kon alapulnak. Jdvobeli esem6nyek vagy feltdtelek azonban

okozhatj6k azt, hogy a T6rsasdg nem tudja a villalkozirst folytatni.

- Ert6keljtik az 6ves beszilmol6 rltfog6 bemutatiis6t, feldpit6sdt 6s tartalm6t, bele6rtve a
kiegdszito melldkletben tett kdzzdtdteleket, valamint 6rt6keljtik azt is, hogy az 6ves

besz6mol6ban teljestil-e az alapul szolg6l6 tigyletek ds esem6nyek val6s bemutat6sa.

- Az irinyit6ssal megbizott szem6lyek tudomisira hozztk - egydb kdrddsek mellett - a

konyvvizsgilat tervezeff hat6kdr6t 6s titemez6s6t, a kiinyvvizsg5lat jelentos meg6llapftrlsait,

bele6rtve a T6rsas6g 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a kcinyvvizsg6latunk sor6n 6ltalunk

azonositott jelentos hiSnyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Kazincbarcika, 2023 . m6rcius 2 8.
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