
FUGGETLEN KoNYvVIZSGALoI JELENTES

az Autistik Orszfgos Sziivets6ge tagiainak

i\

V6lem6ny

Elvdgeztem az Autist6k Orsziigos Szdvetsdge (a ,,Sz6vets6g") 2019. 6vi egyszenisitett 6ves
beszrlmol6jrinak k<inywizsgiiatdt, amely 6ves besz6mol6 a 2019. december 31-i fordul6napra
k6szitett mdrlegb6l - melyben az eszkozok 6s forrdsok egyez6 v6gdsszege 150 296 E Ft, az
adozott eredm6ny I778 EFt nyeres6g -, 6s az ugyanezen id5ponttal vegzodl rizleti 6vre
vonatkoz6 eredm6nykimutat6sb6l, valamint a sz6mviteli politika jelentos elemeinek
ci s szefo glal6s6t i s tafialmazo kie 96 szit6 mel l6kletbo I 6l l.

V6lemdnyem szerint a mell6kelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Trirsasag2}lg.
december 31-6n fennall6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6rol, valamint az ezen id6ponttal vegzodo
iizleti 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzetdrol a Magyarorsziigon hat6lyos, a szdtrlitelrdl sz6l6
2000. dvi c. torv6nnyel dsszhangban (a tov6bbiakbani ,,szarnviteli trirvdny").

Av6lem6ny alapja

Kcinywizsgilatomat a Magyar Nemzeti Kdnywizsgrilati Standardokkal Osszhangban 6s a
kdnywizsgalatra vonatkoz6 - Magyarorsziryon hatilyos - tdrvdnyek 6s egy6b jogszab6lyok
alapjin hajtottam v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6gem b6vebb leir6s6t
jelentdsem ,l kbnyvvizsgali dves beszdmol6 konywizsgdlatddrt val6 felel1ssdge" szakasza
tartalmazza.

Fiiggetlen vagyok a Szdvets6gtol a vonatkoz6, Magyarorsziryonhatalyos jogszab6lyokban 6s a
Magyar Kcinywizsg6l6i Kamara ,, A kdnlwizsg6l6i hivatas magatart6si (etikai) szabrilyair6l ds a
fegyelmi eljar6sr6l szol6 szabiiyzatd'-ban, valamint az ezekben a k6rd6sekben a Nemzetk<izi
Etikai Standardok Testi.ilete 6ltal kiadott ,,Kdnywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az ESBA
k6dexben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az ugyanezen normdkban szerepl6 etikai eldir6soknak
is.

Meggyozod6sem, hogy az 5ltalam megszerzett k<inywizsgtiatibizonyitdk elegend6 6s megfelel6
alapot nyrijt v6lem6nyemhez..

Ha az elv€,gzett munk6m alapjan arra a kovetkeztet6sre jutok, hogy az egyeb informrlci6k
l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak, k<rteless6gem errol 6s a hib6s 6llitris jelleg6r6l jelent6st
tenni.



A vezet6s 6s az irrinyitrlssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszfmol66rt

A vezet6s felel6s az egyszenisitett 6ves besz6mol6nak a szitmviteli tdrv6nnyel dsszhangban
tdrtdn6 6s a val6s bemutatris kdvetelmdny6nek megfelelo elk6szit6s66rt, valamint az olyarr
belso kontroll6rt, amelyet a vezet6s sztiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetSv6 v6ljon az akdr
csal6sb6l, akdr hibrlb6l ered6 l6nyeges hib6s rillit6st6l mentes egyszenisitett 6ves besz6mol6
elk6szitdse.

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek a Szcivets6gdg p6nziigyi besz6moliisi
folyamat6nak feliigyeletd6rt.

A kiinywizsgdl6 egyszeriisftett 6ves besz6mol6 kiinywizsgiiatfi6rt val6 felel6ss6ge

A k<inywizsgillat sor6n c6lom kell6 bizonyoss6got szerczni arr6l, hogy az 6ves besz6mol6
egdsze nem tartalmaz ak5.r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint az,
hogy ennek alapj6n a vdlem6nyemet tartalmazo figgetlen konywizsg6l6i jelent6st bocs6ssak
ki. A kello bizonyoss6g magas fokf bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeti K<inywizsg6lati Standardokkal osszhangban elvegzett kdnyvvizsgrilat mindig feltixja
az egyebkent letezo l6nyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csalSsb6l vagy
hib6b6l, 6s ldnyegesnek minostilnek, ha 6sszerti lehet az a vhrakozhs, hogy ezek dnmagukban
vagy egytittesen befoly6solhatj6k a felhasznrll6k adott 6ves beszSmol6 alapj6n meghozott
gazdasigi d<int6seit.

A Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban elv6gzdsre keriil6
kdnyvvizsgiiat egesze sor6n szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok
fenn. Tov6bb6:

. Azonositom 6s felm6rem az egyszerisftett 6ves besz6mol6 akar csal6sb6l, ak6r hib6b6l
ered6 l6nyeges hib6s 6llitdsainak kockinatait, az ezen kockilzatok kezel6s6re alkalmas
konywizsgdlati elj6rilsokat alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint vdlemdnyem
megalapozdsdhoz elegend6 6s megfelelo konyvvizsg6lati bizonyit6kot szerzek. A
csal6sb6l eredo ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak kockdzata nagyobb, mint a
hib6b6l eredo6, mivel a csal6s magirban foglalhat osszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nddkos
kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feliilir6s6t;

. Megismerem a kdnywizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels5 kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan k<inywizsgiiati eljdrdsokat tervezzek meg, amelyek az adott kdriilm6nyek
koz<itt megfeleloek, de nem az6rt, hogy a Szcivetsdg belsS kontrolljSnak hatdkonys6g6ra
vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsak.

. Ertdkelem a vezetds 6ltal alkalmazott szirmviteli politika megfelelos6g6t 6s a vezet6s
6ltal kdszitett sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6d6 kdzzdt6telek 6sszertisdgdt.

. Kovetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rdszerol a tev6kenys6g
folyat6s6nak elv6n alapul6 6ves besz6mol6 6ssze6llit6sa, valamint a megszerzett
kdnywizsg6latibizonyitdk alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan
esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelentos k6ts6get vethetnek fel a
Szdvetsdg tev6kenysdg folytatds6ra val6 k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a
kcivetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fliggetlen
k6nyvvizsg6l6i jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az eves besz6mol6ban l6vd
kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy ha a kozz6tdtelek e tekintetben nem megfelel6ek,
minositenem kell v6lem6nyemet. K<jvetkeztetdseim a fiiggetlen k<inywizsgdl6i
jelentdsem d6tumSig megszerzett kdnywizsg6lati bizonyit6kon alapulnak. J<iv6beli
esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjdk azt, hogy a Sz6vets6g nem tudja a
tevdkenys6g6t folyatni.
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Ert6kelem az eves beszdmol6 atfogo bemutat6s6t, fel6pit6s6t 6s tartalm6t, beledrtve a
kieg6szito mell6kletben tett kozzeteteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves

besz6mol6ban teljesiil-e az alapt:J szolg6l6 i.igyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Kommunikdlom az iranyitassal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a

konywizsgillattewezett hat6kor6t ds iitemezds6t, a kony,uvizsgillatjelentos megallapitasait,

bele6rtve a Tarsas6g 6ltal alkalmazott belso kontrollnak a kdnywizsgSlatom sor6n 6ltalam

azonositott j elentos hi6nyoss6gait is.

Ery6b informici6k: Kiizhasznrisr[gi jelent6s

Az egyeb inform6ci6k a Szdvets6g 20l9.evi kdzhasznris6gi jelent6s6nek v6lem6nyez6s6bol

6llnak. A vezetds felelos a k<izhasmris6gi jelentds 350/2011(XII.30) Korm6nyrendelet vonatkoz6

eloir6saival 6sszhangban tdrt6n6 elk6szites66rt. A fiiggetlen kcinywizsgdl6i jelent6stink

,,Vdlem6ny" szakaszfuan az egyszenisitett 6ves besziimol6ra adott v6lem6nyi.ink nem vonatkozik
a kcizhasznris6gi jelent6sre, 6s a kdzhasznris6gi mell6klettel kapcsolatosam nem bocs6tunk ki
semmilyen form6jri bizonyoss6got nyrijt6 kdvetkeztet6st.

Az egyszerttsitett 6ves besz6mol6 6ltalunk vdgzett k<inywizsgillatdval kapcsolatban az a mi
felel6ss6giink a kcizhasmris6gi jelent6s 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegel6se, hogy a

kdzhasznris6gi jelentdsben foglalt egy6b inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az

egyszenisitett 6ves besz6mol6nak vagy a konyr,ryizsg6lat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy
egydbkdnt irgy ttinik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llitast tafialmaznak. Ha az elvegzett munk6nk
sor6n arra a kcivetkeztet6sre jutunk, hogy a kdzhasznrisrigi jelentds ldnyeges hib6s 6llitast
tartalmaz, kotelessdgtink err6l 6s a hibSs 6llit6s jellegdrol jelentdst tenni.

Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.

Budapest, 2020jilnius I 8.
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