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F0ggetlen Kdnywizsgiil6i Jelent6s

A V6dett Szervezetek orsz6gos Sztivets6ge tulajdonosainak

V6lem6ny

Elv6geztem Cdgn6v (,,a Sz<ivets6g") 2016. 6vi egyszerusitett 6ves besziimol6jiinak kdnywizsgiilatiit, amely
egyszer(sitett 6ves besziimol6 a 2016. december 31-i fordul6napra k6szitett m6rlegb6l - melyben az
eszkijzrik 6s fornisok egyez6 v6gcisszege 10.065 E Ft, az ad6zott eredm6ny 956 E Ft vesztes6g -, 6s az
ugyanezen id6ponttal v6gz6d6 iizleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatiisb6l, valamint a sziimviteli politika
jelent5s elemeinek dsszefoBlaldsdt is tartalma26 kleg6szit6 mell6kletb6l iill.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt egyszer(sitett 6ves beszdmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Sziivets6g
2016. december 31-6n fenndl16 vagyoni 6s p6nz0gyi helyzet6r6l, valamint az ezen id6ponttal v6gz6d6
[zleti 6vre vonatkoz6 jovedelmi helyzet6r6l a Magyarorszdgon hatdlyos, a szdmvite116l sz6l6 2000. 6vi C.
torv6nnyel 6sszhangban (a tovdbbiakban:,,sziimviteli tcirv6ny,,).

A v6lem6ny alapja

Konyvvizsgiilatomat a Magyar Nemzeti Konywizsgiilati Standardokkal dsszhangban 6s a k<inywizsgiilatra
vonatkoz6 - Magyarorszdgon hatiilyos - ttirvdnyek 6s egy6b jogszabdlyok alapjiin hajtottam v6gre. Ezen
standardok 6rtelm6ben fenndl16 felel6ss6gem b6vebb leiriisiit jelent6sem ,,A kdnywizsg;il6 egyszer(sitett
6ves beszdmo16 k6nywizsgiilatii6rt va16 felel6ss6ge" szakasza tartalmazza.

Az egyszer0sitett 6ves beszdmol6 iiltalam vdgzett kdnywizsgiilatiira vonatkoz6, Magyarorszilgon hatdlyos
etikai kdvetelm6nyeknek megfelelve, fiiggetlenek vagyunk a sz6vets6gt6l, 6s ugyanezen etikai
kovetelm6nyekkel osszhangban eleget tett0nk egy6b etika i felel6ss6geinknek is.

MeggySz6d6sem, hogy az iiltalam megszerzett kdnywizsgdlati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot
ny[jt v6lem6nyemhez.

Egy6b informiici6k: A kiizhasznIs5gi jelent6s

Az egy6b informdci6k a v6dett szervezetek orszdgos szd,vets6ge 201G. 6vi k<izhasznris6gi
jelent6s6b6l iillnak. A vezet6s felel6s az kdzhasznUsiigi jelent6snek a szdmviteli t6rv6ny, illetve egy6b
miis jogszabiily vonatkoz6 el6irdsaival <isszhangban tairtdn6 elk6szit6s66rt. A jelent6sem ,,V6lem6ny,,
szakaszdban az egyszerfisltett 6ves beszdmol6ra adott v6lem6nyem nem vonatkozik az kozhaszndsiigi
jelent6sre.

Az egyszer(sitett 6ves beszdmol6 iiltalam v6gzett kdnywizsgdlatiival kapcsolatban az 6n
felel6ss6gem az kdzhasznfsiigi jelent6s dtolvasdsa 6s ennek so16n annak m6rlegel6se, hogy az
kdzhasznrisiigi jelent6s l6nyegesen ellentmond-e az egyszer(sltett 6ves beszdmo16nak vagy a il



kdnywizsgdlat sordn szerzett ismereteimnek, vagy egy6bk6nt igy tunik-e, hogy az l6nyeges hibiis
ii llitii st tarta lmaz.

A kiizhaszn0siigi jelent6ssel kapcsolatban; a sziimviteli tdrv6ny alapjdn az 6n felel6ss6gem toviibbii az
kozhasznisiigi jelent6s iitolvasiSsa sordn annak a megit6l6se, hogy az kdzhaszn(sdgi jelent6s a
sziimviteli torv6ny, illetve, ha van, egydb miis jogszabilly vonatkoz5 el6iriisaival osszhangban k6szijlt-e.

Vdlem6nyem szerint a V6dett Szervezetek Orszdgos Szdvets6ge 2016.6vi kozhasznlsiigi jelent6se
cisszhangban van a v6dett Szervezetek orsz5gos sziivets6ge 2016. 6vi egyszer sitett 6ves
besziimol6jiival 6s az kozhaszntisiigijelent6s a szdmviteli tdrv6ny el6iriisaival ijsszhangban k6sziilt.

Mivel egy6b miis jogszabiily a Szdvets6g szdmdra nem [r el6 az k6zhasznrisdgi jelent6sre vonatkoz6
toviibbi kbvetelm6nyeket, ez6rt ezzel kapcsolatban az kcizhasznUsiigi jelent6sre vonatkozd
v6lem6nyem nem tartalmaz a sziimviteli torv6ny 156. g. (5) bekezd6s6nek h) pontjijban el6irt
v6lem6nyt.

A fentieken tUl a Szdvets6gr6l 6s annak kornyezet6r6l megszerzett ismereteink alapjdn jelent6st kell
tennem a116l, hogy a tudomdsomra jutott-e bdrmely l6nyegesnek tekinthet6 hibiis kcfzl6s (l6nyeges
hibiis iillitiis) az k<izhaszn0siigi jelent6sben, ds ha igen, akkor a sz6ban forg6 hibds ktjzl6s (hibiis
dllitiis) milyen jelleg(. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6m.

A vezet6s felel6ss6ge az egyszerfisitett 6ves besziimol66rt

A vezet6s felel6s az egyszeriisitett 6ves beszdmol6nak a sziimviteli t6rv6nnyel dsszhangban tort6n6
6s a val6s bemutatds k<ivetelm6ny6nek megfele16 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt,
amelyet a vezet6s szljks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetSv6 vdljon az akilr csaldsb6l, akdr hibiib6l
ered6 l6nyeges hibiis iillitiist6l mentes egyszer(sitett 6ves besziimol6 elk6szit6se.

Az egyszer(sitett dves besziimol6 elk6szit6se sordn a vezet6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a
Szdvets6gnek a viillalkozds folytatiisiira val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en
ki:zz6tegye a viillalkoziis folytatiisiival kapcsolatos informiici6kat, valamint a vezet6s felel a vdllalkoziis
folytatiis6nak elv6n alapul6 szdmvitel egyszer0sitett 6ves besziimol6ban val6 alkalmazijsd6rt, azt az
esetet kiv6ve, ha a vezetdsnek sziind6kdban dll megszUntetni a Szovets6get vagy besztintetni az
uzletszer[i tev6kenys6get, vagy amikor ezen kivi]l nem iill el6tte miis reiilis lehet6s6g.

A kiinyvvizsgdl6 egyszerUsitett 6ves besz6mok5 k6nywizsgiilatii6rt vaki felel6ss6ge

A kci nyvvizsgii lat sordn c6lom kell6 bizonyossdgot szerezni a116l, hogy az eByszer6sitett 6ves
beszdmo16 eg6sze nem tartalmaz ak6r csaliisb6l, akdr hibiib6l eredS l6nyeges hibiis illlftdst, valamint
az, hogy ennek alapjiin a v6lem6nyemet tartalmaz6 fi.iggetlen k6nyvvizsgiil6i jelent6st bocsiissak ki. A
kel15 bizonyossdg magas fok0 bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
KonywizsSdlati Standardokkal 6sszhangba n elv6gzett kdnyvvizsgiilat mindig fettiirja az egy6bk6nt ldtez6
l6nyeges hibiis dllitiist. A hibds 6llitiisok eredhetnek csaliisb6l vagy hibiib6l, 6s l6nyegesnek
min6s0lnek, ha 6sszer( lehet az a vdrakozds, hogy ezek 6nmagukban vagy egyi.lttesen
befo lyiiso lh atjit k a felhaszniil6k adott egyszerfisitett 6ves beszdmol6 alapjiin meghozott gazdasiigi
dont6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti K6nywizsgdlati Standardokkal dsszhangban elv6gz6sre kerill6 k6nyvvizsgdlatnak
a rdszek6nt szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn a kdnyvvizsg6lat
eg6sze sordn. Emellett:

' Azonositom 6s felbecsiilijm az egyszer(sitett 6ves besziimol6 akdr csaldsb6l, akiir hibiib6l eredd
16nyeges hibiis iillitiisainak kockiizatait, az ezen kockdzatok kezel6s6re alkalmas kdnyvvizsgdlati
eljiiriisokat alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lem6nyem mega la poziisilhoz elegend6 6s
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megfele16 konyvvizsgii lati bizonyit6kot szerzek. A csaliisb6l ered6 l6nyeges hibiis iillitiis fel nem
tiiriisiinak kockiizata nagyobb, mint a hibiib6l ered66, mivel a csalds magiiban foglalhat
ijsszeji,tszdst, hamisitiist, szdnddkos kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll
fe I i.i I iril s6 t;

Megismerem a kdnywizsgdlat szempontjiib6l relevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy
olyan kbnywizsgiilati eljiiriisokat tervezzek meg, amelyek az adott k6riilm6nyek k6zdtt
megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a szovets6g bels6 kontrolljiinak hatdkonysiigdra vonatkoz6an
v6lem6nyt nyilvd nitsa k.

Ert6kelem a vezet6s iiltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s dltal
k6szitett szdmviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 kiizz6t6telek 6sszer(s696t.

Kovetkeztet6st vonok le a116l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rdszdr6l a vdllalkozds folytatiisiinak
elv6n alapu16 sziimvitel alkalmaziisa, valamint a megszerzett kd nyvvizsgii la ti bizonyit6k alapjiin
ar16l, hogy fenniill-e l6nyeges bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6tsdget vethetnek fel a Szcivets69 vdllalkozijs folytatdsdra val6
k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a kdvetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalansiig
5ll fenn, fiiggetlen kdnyvvizsgdl6i jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az egyszer(sitett
€ves besziimol6ban l6v6 kapcsol6d6 kozz6t6telekre, vagy ha a kcizz6tdtelek e tekintetben nem
megfelel6ek, min6sitenem kell v6lem6nyemet. K6vetkeztet6seim a fi..iggetlen konyvvizsgiil6i
jelent6sem diitumiiig megszerzett kdnywizsgiilati bizonyit6kon alapulnak. J6v6beli esem6nyek
vagy felt6telek azonban okozhatjiik azt, hogy a sz6vets6g nem tudja a vdllalkoziist folytatni.
Ert6kelem az egyszer0sitett 6ves beszdmo16 6tfog6 preze ntii liisiit, fel6pit6s6t 6s tartalmiit,
bele6rtve a kieg6szit6 mell6kletben tett kozz6t6teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az
egyszerusitett 6ves besz6mo16ban teljesiil-e az alapul szolgii16 i.igyletek 6s esem6nyek val6s
bemutatdsa.

Kommunikiilom az irdnyftdssal megbizott szem6lyek fel6 - egydb k6rd6sek mellett - a kdnywizsgiilat
tervezett hat6kor6t 6s litemez6s6t, a konywizsgiilat jelent6s meg5llapitdsait, bele6rtve a Szovets6g dltal
alkalmazott bels6 kontrollnak a kdnywizsgiilatom sordn iiltalam azonositott jelent6s hiiinyossiigait is.

Nyiregyhdza, 2017. janudr 31.

d-.wu D ro R.co N#L ;,,,,,.,\

(i'l l'r"
r-i y 

"+1"
/+-"e :r jl7 AUDITOR-CONTROL K6nywizsgiit6 t
/s, 3,.. ,.E.' -?7 4400 Nyiregyhiiza, Szent tstv6n Ut 2

/€'S "- ^y 
MKVK nyitvdntartdsi sz6ma: 000651

lj $\)Z lll6snd Hornydk Mdrialj $\)Z lll6snd Hornydk Mdria

Y -/ . '. Ugyvezet6, kamarai tag kdnywizsgdl6
MKVK tagsdgi szdma: 001974

Kd;tb)x
4"*.".by.?\
'f..- 'do^'A^

.n -{,. \},,1F

Yr". a+^T

u::z


