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FijgEetlen (ónyvvizsgálói Jelentés
A Véd€tt szcrvezetek országos Szövctsége tulajdonosaii]ak

Az cgYsuerűsített óves beszámolóról kószült jelcntés
ElvéEeztijk a Védett szervezetek orszóBos szövetsé8e me]lékelt 20]'3' éVi e8yslerűsitstt
éves beszámolójának a kónywizs8álatát, Jmely éves beszámoló a 20:t3' december 31-i
íordu1ónapra elkészíteltmérlegből _ InelYbel-r az eszközök és íorrások cgyező végcisszege

16 361 eFtl a méÍlegszerintj eredmény 954 eFt (Vesztesé8} -, és a2 eZen jdőpontta1
végződő óVre Vonatkozó eredrneinykimutatásbót, valamint a számviteli politika
me8határo2ó elemeit é5 a2 egyéb magyarázÓ iníoímáCiókat tartölmazÓ és kjegészitó
mellékletből
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A vezetés felelőssége oz egyszerűsített éve; beszdffiolóélt
A vezeté5 íelelős az egys7erű5ített éVes bÓszjmo}ónak a szárrrvileli tőrvényben Íoglaltakkal

és a

|',]aByarországon elfo8adott általáno5 sZánrviteli elVekkel Óss7hangban történő
elké5ZitésóéÍlés valós bemutatásáér1, Valamint a2 olYan belső kontrollokért, amelyeket a
vezetés szúksógesnek tart ahho:, hogy lehetővé váljon az akár csalásbói, akár hibábÓl erer]ó
lényeges hibás állításoktó1 mentes egyszerűsített áVes bclzámoJó elkés7ító5c,
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íelelőssegünk a2 egysZerűsítctl éVes bcsráÍnÜló r'élcmónyezése könywizsgálalunk

alápján'

(ij nyVV i2s8á latun

kat a ma8y3r Nem2eli Könyvvizsgálati standardok és a

kónyvvizsgá]atra Vonalkozó Magyaror5lágÜl] érvényes - tÖrvények és egyéb
jo8szabálYokkal Összhangban hajtottuk Vé8Íe' E:ek a 5tandardok megköVetelik, hogy
megíe1el]ünk bizonyos etikai kÓvetelnényeknek' Va]arnint hoÍ]y a kÓ nyVViz sgá latot ú8y
teíVe2ziik me8 és Végezzúkel, hogy kellő bizonyo55á8ot szerczzünk arról, hÓBY az
egYszeíiisített éves beszámoló mente5_e d lényeges hibás állítjsoktÓl.

A

kónywizsgálat fiaBában fogla|ja o]Yan 8ljárá5ok VéBrehajtását, amelyek célja

konyVVi2s8álati bízÓnyílékot szer€zni aZ egys2erűsített éves beszémo]óbal.] sz€replő
összegekről és közzétételekÍől' kiVálasZtott eljárások, beleórtvo az egyszerűsített éves
^ hibából eredő, lényeges hibás jl]ításai kockázatának
beszámoló akár csalásból, akár
felméréséti5, a könyvvi2s8áló megítélósótől íÜggnek. A kockálatok ilyen felmérésekora
könvwi258álÓ az a8ys2erűsített óves beszánoló gazdálkodó e8YséB általi elkészitéseé: valós

beínutatá5a s7ompontjából rclcVóns bel.5ő kontrollt a7ért mórlegeli, hogy olyan
kÖnyVVius8álati eljárásokat tervezzen me8, amelyek aZ adott kórÚlmenyek kozÓtt
me8Íe]előek, de nen] alért, hogy a vállalkozás be]5ő kontro]ljának hatékonyságára

vonalkozóan VéieménytmondjÖn. A kÓnyvvizsgó]at magában Íoglalja továbbá az alkalmazott
5zán]Viteli politikák megfelelőségének é5 a Vezetés által késZített s2ámViteli becslések

ésszerűségének,Valarnint
érlékeléséiis.

az egyszerűsitett éves beszámoló átÍogó

preZentálásának

Me8győződÓsÜnk, ho8y a rne8szerzett könwvizsgálati
alapot nyújt kainyvvizsgálÓ| vólemónyűnk megadásához'

bjzonyítékelo8enclő és megfelelő

Vélemény

Vélemónyünk szerinl az egyszerűsített éves beszámo]Ó megbízható és Valós képet ad a
Védett sz6rvezetek Qrszágos szöVetsége 2013' december J1_én lennáltó Va8yoni, pénzü8yi
helyzetéről, Valamint az ezen idŐp'onttal Végződő éVre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
s?ámVjteií törvényben ío8|altakkal összhangban.

Nyire6yháza, 2014. máí{ius 31.
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