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A Magyar Szfllitmdnyoz6k Sztivets6ge Egyesiilet tagjainak
V6lem6ny
Elv6geztiik a Magyar Sz6llitmdnyoz6k Sziivets6ge Egyesiilet (1139 Budapest, V6ci ft 85.) "az Egyesiilet"
2017. 6vi egyszeriisitett dves besz6mol6j5nak k6nyvvizsg6latdt, amely egyszeriisitett 6ves besz6mol6 a 2017.
december 3 I -i fordul6n apra kdszitelt m6rlegb6l - melyben az eszkozok 6s forr6sok egyezb vdgOsszege I I .008
eft, az ad6zott eredm6ny (targ 6vi eredmdny alaptevdkenysdgb6l) 638 eft, nyeres6g-,6s az ugyanezen id6ponttal
vdgzbd6 iizleti 6vre vonatkoz6 eredmdny-kimutat6sb6l, valamint a kdzhasznfs6gi melldkletb6l 6ll.

Vdlemdnyiink szerint a melldkelt egyszenisitett dves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad az Egyesiilet
2017. december 3l-dn fenn5ll6 vagyoni 6s pdnziigyi helyzetdrill, valamint az ezen id6ponttal vdgz1db ;j.zleti
6we vonatkoz6 jdvedelmi helyzet9rbl a Magyarorsz6gon hat6lyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. ttirv6nnyel
dsszhangban (a toviibbiakban :,,szdmviteli tiirvdny").

A v6lem6ny alapja
Konywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal osszhangban 6s a konywizsgrllatra
vonatkoz6 - Magyarorszilgon hat6lyos - torv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjiln hajtottuk v6gre. Ezen
standardok 6rtelmdben fenn6ll6 felel6ssdgtink b6vebb leir6s6t jelentdsiink ,,A ktinyvvizsg6l6 egyszertisitett dves
besz5mol6konywizsg6lat66rtval6felel6ssdge"szakaszatartalmazza.
FUggetlenek vagyunk az egyestileff6l a vonatkoz6, Magyarorszilgon hat6lyos jogszab6lyokban 6s a Magyar
K0nywizsg6l6i Kamara ,, A k0nyvvizsg6l6i hivat6s magatartdsi (etikai) szab6lyair6l 6s a fegyelmi elj6r6sr6l
s2616 szab6lyzata"-bar, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkozi Etikai
Standardok Testtilete riltal kiadott ,,Kdnywizsg5l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint,6s megfeleliir*azugyarrczen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6irdsoknak is.
Meggybz6ddstink, hogy az 6halunk megszerzelt k6nywizsg6lati bizonyitdk elegend6 6s megfelel6 alapot nyujt
v6lem6nytinkhoz.

A vezet6s

6s az

ir{nyitf

ssal megbfzott szem6lyek felel6ss6ge az egyszerfisitett 6ves beszf mol66rt

A

vezetes felel6s az egyszerlisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel Osszhangban t0rtdn6 ds a val6s
bemutat6s kOvetelmdnydnek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetes
sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd vSljon az akdr csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st6l
mentes egyszenisftett eves besz6mol6 elkeszftdse.

Az egyszeriisitett

eves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezetds felel6s az5rt, hogy felm6rje az Egyesiiletnek a
v6llalkoz6s folyat6s6ra val6 kdpessdgdt ds az adott helyzetnek megfelel6en kdzzdtegye a v6llalkozds
folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a vSllakozils folyat6s6nak elv6n alapul6
egyszerrisitett dves besz6mol6 0ssze6llit6s6drt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,

ha ennek az elvnek az drvdnyesiildsdt eltdr6 rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a v5llalkoz6si tevdkenysdg
folytatds5nak ellentmond6 tenyez6, ktiriilmdny nem iill fenn.

Az irilnyithssal megbizott szemdlyek felel6sek

az Egyesiilet p6rzngyi besz6mol6si folyamatrfurak feliigyelet66rt.

A kiinyvvizsgf16 egyszeriisitett 6ves beszimol6 kOnywizsgdlati6rt val6 felel6ss6ge
A kdnywizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy

az egyszeriisitett dves besz6mol6 eg6sze
nem tafialmaz ak6r csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s drllitiLst, valamint az, hogy ennek alapjdn a
vdlemdnytinket tartalmaz6 fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelent6st bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyossiig magas fokri
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti K<inywizsg6lati Standardokkal osszhangban
elvegzelt kdnyvvizsgrilat mindig felt6rja az egy5bkdntl6tez6llnyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llitdsok eredhetnek
csaf risb6l vagy hib6b6l, ds ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszeni lehet az a vdrakoz6s, hogy ezek onmagukban
vagy egyUttesen befolySsolhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszenisitett dves besz6mol6 alapj6n meghozott

gazdasflgi dont6seit.

A

Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardok szerinti konywizsgrilat eg1sze sor6n szakmai megit6l6st
alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
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Tov6bb6:

-

Azonositjuk 6s felmdrjiik az egyszeriisitett dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib5b6l ered6 ldnyeges
hib6s 6llitSsainak a kockinatait, kialakitjuk 6s v6grehajduk az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas
kdnyvvizsg6lati elj6riisokat, valamint elegend6 ds megfelel6 kdnyvvizsg6latibizonyitdkot szerziink a
v6lemdnyiink megalapoziisirhoz. A csakisb6l ered6 ldnyeges hib6s rillit6s fel nem t6r6s5nak a kock6zata
nagyobb, mint a hibAb6l eredo6, mivel a csalds mag5ban foglalhat <isszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nd6kos
kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feltilir6s6t.

-

Megismerjiik a k0nyvvizsgillat szempondrib6l relev6ns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
kcinyvvizsg6lati eljrir6sokat tewezzink meg, amelyek az adott kOriilmdnyek kcizOtt megfelel6ek, de
nem azdrt, hogy a T6rsas6g bels6 kontrollj6nak hatdkonysilg6ra vonatkoz6an v6lemdnyt nyilv6nitsunk.

-

ErtdkeljUk a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt ds a vezet6s riltal keszitett
szamviteli becsldsek ds kapcsol6d 6 klzzdt1telek dsszenisdgdt.

-

Kcivetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rdszdriSl a v|llalkozfts folytat6siinak elvdn
alapul6 egyszeriisitett 6ves besziimol6 rissze6llit6sa, valamint amegszerzett konywizsg6lati bizonyit6k

alapjfu arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy feltdtelekk€l
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel az Egyesiilet v6llalkoz6s folytat6s6ra val6
kdpessdgdt illet6en. Amennyiben azt a kovetkeztetlst vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn,
fiiLggetfen ktinyvvizsgiil6i jelentdsiinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszeriisitett dves
besz6mol6ban ldv6 kapcsol6d6 klzzltltelekre, vagy ha akdzzdt5telek e tekintetben nem megfelel6ek,
min6sfteniink kell vdlemeny0nket. K0vetkeztetdseink a fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdsiink d6tum6ig
megszerzelt kcinyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. J0v6beli esemdnyek vagy feltetelek azonban
okozhatj6k azt, hogy az Egyesiilet nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

-

ErtdkeljUk az egyszerusitett dves besz6mol6 ritfog6 bemutatdsifi, feldpitdsdt ds tarlalm6t, bele6rtve a
kiegdszit6 melldkletben tett kdzzdtdteleket, valamint drtdkelj[k azt is, hogy az egyszerisftett dves
besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

-

Az irilnyit6ssal megbizott szem6lyek tudom6s6ra hozntk - egydb k6rd6sek mellett - a k<inywizsgrilat
tervezett hat6k0r6t ds iitemezdset, a kOnyvvizsgrilat jelent6s megdllapitrisait, bele6rtve a T6rsas6g 6ltal
alkalmazott belso kontrollnak a ktinyvvizsgiilatunk sor6n 6ltalunk azonositott jelent6s hi6nyossiigait is,
ha voltak ilyenek.
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