
FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES

az Autistik Orszrlgos Sziivets6ge tagiainak

V6lem6ny

Elv6geztem azAutist6k Orsz6gos Szdvets6ge (a ,,Szovets6g") 2020. 6vi egyszenisitett dves

besz6mol6janak kdnywizsgSlattfi, amely 6ves besziimol6 a 2020. december 31-i fordul6napra

kdszitett m6rlegbol - melyben az eszkozok 6s forr6sok egyez6 vdgdsszege 173 023 E Bt, az

ad6zotr eredm6ny 911 EFt nyeres6g -, 6s az ugyanezen idoponttal vegzodo tizleti 6vre

vonatkoz6 eredm6nykimutatasb6l, valamint a szdmviteli politika jelentds elemeinek

6 sszefo glal6sat i s tartalmaz6 ki e gd szito mel l6kletbol all'

Vdlemdnyem szerint a mell6kelt 6ves beszimolo megbizhato es val6s kdpet ad a Sz6vetsdg2020.

december 31-6n fenn6llo vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r6l, valamint az ezel idSponttal vegzodo

i.izleti 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzet6r6l a Magyarorsz6gon hatiilyos, a sz6mvitelrol sz6l6

2000. 6vi C. trirv6nnyel osszhangban (a tov6bbiakban: ,,sz6mvite1i tcirv6ny")'

Av6lem6ny alapja

Kdnywizsg6latomat a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal dsszhangban ds a

konywizsgalatra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - tdrv6nyek 6s egydb jogszab6lyok

alaplin hajtottam v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6gem b6vebb leiras6t

jelentesem ,l kbnyvvizsgdl| dves beszdmol6 l<onywizsgdlatddrt val6 felekissdge" szakasza

tartalmazza.

Fiiggetlen vagyok a Szdvets6gt6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszab6lyokban 6s a

MugV* Kdnywizsg6l6i Kamara ,, A konywizsgalli hivat6s magatart6si (etikai) szab6lyair6l 6s a

fegyelmi eljarasr6l szolo szabtlyzatd'-ban, valamint az ezekben a kdrd6sekben a Nemzetkozi

Etikai Standardok Testi.ilete 6ltal kiadott ,,Kd,nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az ESBA

kodexben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az ugyanezen norm6kban szereplo etikai eloir6soknak

is.

Meggy6zod6sem, hogy azAltalam megszerzettkdnywizsgdlatibizonyit6k elegendo 6s megfelel6

alapot nffit v6lem6nyemhez..

Ha az elvegzett munk6m alapjin affa a kovetkeztet6sre jutok, hogy az egyeb inform6ci6k

l6nyeges hib6s 611it6st tartalmaznak, koteless6gem enol 6s a hib6s 6llit6s jellegdrol jelentest

tenni.



A vezet6s 6s az ir{nyitrlssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszrimol66rt
A vezetds felel6s az egyszerisitett dves besz6mol6nak a szrimviteli t6rv6nnyel 6sszhangban
tcirtdno 6s a val6s bemutat6s kovetelmdny6nek megfelelo elkdszitds6 ert, vilamint az iyan
belso kontrolldrt, amelyet a vezet6s sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 v6ljon u, ik1,
csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s rlllit6st6l mentes egyszelisitett 6ves besz6mol6
elk6szit6se.

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek a Szcivetsdg p6nztigyi besz6mol6si
fo lyamatdnak fe liigye I ete ert.

A kiinywizsgdl6 egyszeriisitett 6ves beszrimol6 kiinywizsgr{latrl6rt val6 felel6ss6ge

A ktinywizsgtiat soriin c6lom kello bizonyossilgot szerezni arr6l, hogy az eyes besziimol6
egdsze nem tartalmaz akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6; 6l1t6st, valamint az,
hogy ennek alapjdn a vdlem6nyemet tartalmaz6 fiiggetlen kcinyvvizsgril6i jelent6st bocs6ssak
ki. A kello bizonyoss6g magas fokf bizonyoss6g,- de nem gurunciu arra, hogy a Magyar
Nemzeti K<inywizsg6lati Standardokkal iisszhangban elv€gzett krtnywizsgaiat mlnaig felt6rja
az egyebkent letezo l6nyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6ilit6sok eredhetnek csAasbol vagy
hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6stilnek, ha 6sszeni lehet az a vdrakozits, hogy ezek cinmagukbln
vagy egytittesen befoly6solhatjak a felhaszn6l6k adott dves besz6mol6 alapj6n melhozott
gazdasdgi ddntdseit.

A Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal osszhangban elv6gz6sre keriilo
kiinywizsgiiat egesze sor6n szakmai megit6ldst alkalmazok, 6s szafmai szkepticizmust tartok
fenn. Tov6bb6:

' Azonositom 6s felmdrem az egyszerisitett dves besz6mol6 akar csal6sb6l, ak6r hib6b6l
eredo l6nyeges hib6s 6llftrisainak kocktaatait, M ezen kockrizatok kezel6sdre alkalmas
kdnywizsgiilati eljrir6sokat alakitok_ ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lemdnyem
megalapozdsirttoz elegend6 6s megfelel6 kdnyvvizsgrilati bizonyit6kot szerzek. A
csalSsb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llitris fel nem t6r6s6nak kockinata nagyobb, mint a
hib6b6l ered66, mivel a csal6s mag6ban foglalhat dsszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nddkos
kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroli feltilir6s6t;

' Megismerem a kcinyvvizsg6lat szemponddb6l relev6ns belso kontrollt annak drdekdben,
hogy olyan kcinywizsgdlati eljarSsokat tervezzek meg, amelyek az adott k6rtilmdnyek
kcjzdtt megfeleloek, de nem azdrt, logy u Sz<ivetsdg Uetso tontrollj6nak hatdkonys6g6ra
vonatkoz6an vdlem6nyt nyilv6nftsak.

' Ert6kelem a vezetds 6ltal alkalm azott szirmviteli politika megfelelos6gdt es a vezetds
6ltalkeszitett sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6d6 k6zz6t6telek elszertisdlet.

' Kcivetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rcszerol a tevekenys6g
folytat6s6nak elvdn alapul6 6ves besz6mol6 osszeiillft6sa, valamint a megszerzett
kdnyvvizsgiiatibizonyit6k alapjrin arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalansig olyan
esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelentds k6ts6geivethetnek fel a
Szdvets6g tev6kenysdg folytat6sdra val6 k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a
kovetkeztetdst vonom le, hogy ldnyeges 

- 
bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen

konywizsg6l6i jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az dves beszamol6ban l6vo
kapcsol6d6 kdzzetetelekre, vagy ha a kdzzdt6telel e tekintetben nem megfelel6ek,
minositenem kell v6lem6nyemet. Kdvetkeztetdseim a ftiggetlen konyvvizsg6l6i
jelentdsem d6tum6ig megszerzett kcinyvvizsg6lati bizonyit6k-o-n alapulnak. J6v6beli
esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjirk azt, hogy a Szovetsdg nem tudja a
tev6kenys6g6t folytatni.

$



Ertdkelem az 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutat6s6t, fel6pit6sdt 6s tartalm6t, bele6rtve a

kiegdszito mell6kletben tett kozzeteteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az dves

besz6mol6ban teljesiil-e azalapul szolg6lo i.igyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Kommunikilom az iranyitassal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rddsek mellett - a

konlwizsg6lattervezett hat6k6ret 6s titemez6s6t, a k6nywizsgilatjelent6s meg6llapitasait,

beledrtve a Tarsas6g 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a konryvizsg6latom sor6n 6ltalam

azonositott j elent6s hianyoss5gait is.

Ery6b inform6ci6k Kdzhasznrisfgi jelent6s

Az egydb inform6ci6k a Szovets6g 2020.6vi kdztrasmrisrigi jelent6s6nek v6lem6nyez6s6b6l

6llnak. A vezet6s felelos akozhasznris6gi jelentds 350/2011(XII.30) Korm6nyrendelet vonatkoz6

eloirasaival osszhangban tortdno elk6szit6s66rt. A fliggetlen kdnywizsg6loi jelentestink

,,V6lem6ny" szakaszirbal az egyszerusitett 6ves besz6molora adott v6lem6nytink nem vonatkozik

a kozhasmirs6gi jelent6sre, 6s a kozhasmris6gi mell6klettel kapcsolatosam nem bocs6tunk ki

semmilyen form6jri bizonyoss6got nyfijto kdvetkeztet6st.

Az egyszerusitett 6ves besz6mol6 altatunk vdgzett kdnywizsgillatilal kapcsolatban az a mi

felelOii6gtink a kdzhasznris6gi jelent6s 6tolvasasa, 6s ennek soran annak m6rlegel6se, hogy a

koztrasznirs6gi jelent6sben foglalt egydb inform6ciok l6nyegesen ellentmondanak-e az

egyszerusitett 6r.r besz6mol6nak vagy a kdnywizsgalat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy

.EyeUtent rigy ttinik-e, hogy azok l6nyeges hibas allitast tartalmaznak. Ha az elvdgzetl munkank

roi* uou a kOvetke4et{sre jutunk, hogy a ktizhasmris6gi jelent6s ldnyeges hib6s 6llit6st

tartalmaz,kdteless6gi.ink err6l 6s a hibas Sllitas jelleg6r6l jelent6st tenni.

Ebben a tekintetben nincs jelenteni va16nk.
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Ldffler ds Orbdn Kft
10j9 Budapest, Attila u.88.
Nyilvdntartasi szdm : 00 I 7 2 2

ffina,a,
b ej e gtz e t t k) nyw iz s gdl 6

Nyilvdntartdsi szdm : 00 3 5 5 3

Lllllrr lr Orbln
emz0svl YiiAcsad6, K6nywlzsg-616 KF T
-''--"ime BudaPosl Attila u' 88'

Telefon, +38-30-944-3037
Ad6ezAm: 1W22334-241

SzAmfaazam: 119911 02421 37 492-- MtryK eng.sz6m: 001722


