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A Magyar Birk6zi Sztivets6g vezet6s6nek

V6lem6nv

Elvdgeztem a Magyar Birk6z6 Szdvetsdg 2018- dvi kdzhasznu egyszeriisltett dves besz6mol6jdnak

konywizsg6latrit, amely eryszeriisitett dves beszimol6 a 2018. december 3l-i fordul6napra kdsltett mdrlegbtil

melyben az eszkoz0k es forrasok egyez6 yegosszege 708.7'12 E Ft, a xirgydvi ad6zott eredmdny kozhaszli
tevdkenysdgMl 32.210 E Ft (nyeresdg), a Lirgydvi ad6zott eredmdny v6llalkozisi tevdkenysdgkil 157 E Ft
(nyereseg), -, ds az ugyanezen id6ponttal veg tdtt nzleti drre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sbol, valamint a

szimviteli politika jelentris elemeinek dsszefoglaldsiit is tartalrnaz6 kiegdszib melldkletkil ds kdzlDszl0sigi
jelentdsbril ritl.

A v6lem6ny alapja

K0nyyyizsgahbmat a Maryar Nemzeti Kdn).!'vizsgiitati Standardokkal tisszhangban ds a kdtr).\,vizsgelafa vonatkom

MaS/aronzigon hat6lyos - torvdnyek ds egy6b jogszabdlyok alapjiin hajtottam vdgre Ezen standardok ertekndben

fenn6ll6 felelossdgem b6vebb leiniset jelentdsem ,*A kdnywizsgil6 eryszeriisitett eves beszmol6 kdn).\.vu:gllatitdrt
val6 feleltlss6 ge" szakasm tafialnazza.

Fiiggetlen va$/ok a Maryar Birk6z6 Szdvetsegt6l a vonatkoz6, Magl/aro$zigon hatdlyos jogszab6lyokban 6s a

Magyar Kdnyvvizsg6ldi Kamara ,, A kiiq,wizsg6l6i hivatris magatartasi (etitai) szab6lyair6l ds a fegelrni etj6r6srol

sz6l6 szabtiyzatt'laq valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkdzi Etikai Standardok

Testtilete Altal kiadott ,,i(tiny'r'vizsgtiLl6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint es

megfelelek(iink) az ugyanezen normdkban szerepl6 tov6bbi etikai el6irisoknak is.

Megry<iztiddsem, hogy az 6ltalarn megszerzett konywizsg6lati bizonyitdk elegendo ds megfelelo alapot nyfjt
vdlemdnyemhez.

Egydb informdci6k: A ktizhasznrisigi melldklet

A Szovetsdg kdnyr'eit a kettds konyvvitel rendszerdben vezeti ds kdzhaszfli egyszeriisitett 6ves besziLrnolot

keszit a sz mvitdrol sz6l6 2000. dvi C. titrvdny, tovibbd a2011. CLXXV. szimri tOrvdny (az egyesuldsi jogr6l,

a k6zhaszn0 jogrilliisr6l valamint a civil szervezetek miikoddsdr6l ds t6mogatrisrir6l) 28-30. $ betarLis6val. A
besai'rnol6 tartalmfu4 formrijdra vonatkoz6an a szimviteli t0rvdny szerinti egyes egydb szervez€tek eves

besziimol6 kdszitdsdnek es konywezetdsi kotelezettsdgenek saj6tossrigair6l snl6 419/2016 (XII. 28.) Korm.

rendelet, valamint a civil szervezetek gazd6lkod6sa, az adom6nygytjtds ds a kdzhasznfsag egyes kdrddseir6l

sz6l6 350/201l. (XII. 30.) Korm. rendelst el6ir6sait alkalmazta.

Az egydb inform6ci6k a Magyar Birkdz6 Szdv€tseg 2018. 6vi kdzhasznfsiigi mellekletdb6l allnak. A vezetds

felelcis a k6zhaszn[s6gi mell6klemek a 35012011. (XII.30.) Korm6n]rendelet vonatkoz6 el<iiriisaival

dsszhangban tortdno elkdszitesddrt. A fiiggetlen kiinyrwizsg6t6i jelentdsem ,,V6temdny" szakaszibfir az
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Vdlemdnyem szerint a melldkelt egyszenisitett dves beszimol6 megbizhato ds val6s kdpet ad a Magyar Birk6z6
Sztivetsdg 2018. december 3l-dn fenruill6 vagyoni ds pdnztigyi helyzetdrdl valamint az ezen idbpnttal vdgzbdii

iizleti d\re vonatkozd jdvedelmi helyzetirdl a MaS/arorszigon hat6lyos, a szimvitelr6l sml6 2@0. dvi C. torvdnnyel

osszhangban (a tovribbiakban:,,szimviteli tttrvdny'').



egyszeriisitett Cves beszAmol6ra adoft vdlemdnyem nem

kdzhaszn0s6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocs6tok

ktivetkeAetdst.

vonatkozik a kozhasznfsAgi melldkletre, ds a

ki semmilyen formr4ji bizonyossegot nyUjt6

Az egyszer[isitett dves beszimold irltalam vegzefi konyvvizsgiilataval kapcsolatban az dn feleltissdgem a

kdzhaszn0s6gi melleklet iitolvas6sa ds ennek sor6n annak mirlegeldse, hogy a k6zhasm[s6gi melldkletben

foglalt egyCb inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e ?z egyszeriisiteft 6ves besz6mol6nak vagy a

konyvvizsgalat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy egydbkdnt [gy tiinik-e, hogy azok ldnyeges hibAs allitast

tanalmaznak. Ha az elv'gzett munk6m alapjdn arra a kdvetkeaetdsre jutok, hogy a ktizhasznusAgi melleklet

ldnyeges hibtu d'llititst tafialmaz, kotelessdgem er6l ds a hib6s 6llites jellegdr6l jelentdst tenni. Ebben a

tekintetben nincs jelenteni val6m.

A vezet6s 6s az irdnyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az eEyszerffsitett 6ves besz.{mol66rt

A vezetds felekis az egyszerositeft dves besz6mol6nak a sziimviteli torvdnnyel osszhangban tdrtdn6 es a val6s

bemutatds kdvetelmdnyenek megfelel6 elkdszitCseirt, valamint az olyan bels<i kontroltdrt, amelyet a vezetds

szilksegesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd vdljon az akiir csaliisbdl. akdr hib6b6l eredo ldnyeges hibds dllitdstol

mentes egyszenisiten dves besziimol6 elkdszitise.

Az egyszeriisitett dves beszimolo elkdszitdse soren a vezetds felelos azirt, hogy felm6{e a Ma$/ar Birk6z6

Szovetsdg a vrillalkozis fol),tatiisAra valo k€pessdgdt ds az adott helyzetnek megfelel6en kiizzercgye a

v6llalkozds folltatds6val kapcsolatos informaci6kat, valamint a vezetds felel a viillalkoziis folytat6srinak elv6n

alapul6 egyszeriisitett dves beszimol6 osszeallitds6Crt. A vezetCsnek a v6llalkozis folltatesanak elvib6l kell

kiindulnia, ha ennek az elvnek az drvdnyesiilCsdt eltdr6 rendelkezes nem akadilyozz4 illewe a vdllalkozdsi

tevdkenys€g folytat6s6nak ellentmond6 tdnyez6, k6riilmdny nem 6ll fenn.

Az irenyit6ssal megbizott szemelyek felekisek a Magyar Birk6z6 Szovetsdg pdnziigyi besz6moldsi

folyamat6nak felUgyeletddrt.

A k6ryvvizsgd16 €gyszerflsitett 6v€s beszdmol6 konywizsgdlat66rt va16 felelossdge

A kdnyvvizsg6lat sor6n cClom kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszerfisitett dves beszimol6 egesze

nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, aklr hib6b6l eredti linyeges hibds allitdst, valamint az, hogr ennek alapj6n a

vdlemdnyemet laftalmazl ffiggetlen kdny.vvizsg6l6i jelentdst bocsdssak ki- A kell6 bizonyoss6g magas fokti
bizonyoss6g, de nem garancia arr4 hogy a Maryar Nemzeti Konywizsgdlati Standardokkal osszhangban elvdgzett

kdnyvvizsg6lat mindig feltiirja az egydbkdnt ldtez6 lenyeges hib6s 6llltAst. A hib6s 6uitdsok eredhetnek csalasbdl

vagy hib6b6l, €s ldnyegesnek min6sUlnelq ha dsszerii lehet az a v6rakoz6s, hogy ezek dnmagukban vagy

egyUttesen befolyrisolhatj6k a fethasm6l6k adott egyszeriisiteft dves beszimol6 alapjdn meghozott gazdasrigi

dontiseit.

A Ma$/ar Nernzeti Konywizsgalad Strndardok szerinti konyvvizsgdlat egdsze sor6n szakmai megitdldst

alkalmazok Cs szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Tov6bbd:

. Azonositom ds felmdrem az egyszeriisitett eves besz6mol6 ak6r csalilsb6l, ak6r hibrlb6l ered6 lCnyeges

hibds 6llit6sainak kock6zatait, kialakitom ds vdgrehajtom az ezpt kockizatok kezel€sdre alkalmas

konyvvizsgalati eljAresokat, valamint elegend6 Cs megfelel6 kdnywizsg6lati bizonyitdkot szerzek a

vdlemCnyem negalapozAsirhoz. A csal6sb6l ered6 lCnyeges hib6s 6llitA6 fel nem t6n4s6nak kock'zata
nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csaliis magdban foglalhat osszejiitszist, hamisitrist, sz5nddkos

kihagyasokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll felUlirAs6t.

. Megismerem a kdn)'vvizsgalat szempontjdbol relevdns bels6 kontrollt annak irdekdben, hogy olyan
kdnyyvizsgelati eljenisokat tervezzek meg, amelyek az adott koruh€nyek kozdtt megfeleltiek, de nem

azdn, hogy a Magyar Btk6zd Szttvetsdg belso konrrollj6nak hatdkonysiigrira vonatkozoan vdlemdnyt

nyilvAnitsak.
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Ertdkelem a vezetds 61tal alkalmazott szimviteli politika megfelel<lsdgdt ds a vezetds 6ltal kdszitett

szamyiteli becsldsek ds kapcsol6d6 kdzzdtdtelek isszeriisdgdt.

Kdvetkeztetdst vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds r€szdr6l a viillalkoz6s folytatiis6nak elvdn

alapul6 e$/szeriisitett dves beszAmold osszeiillikis4 valamint a megszerzett kdnywizsgrilati bizonyitdk

alapjiin an6l, hogy fennall-e lenyeges bizony,talansag olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel

kapcsolatban, amelyek jelent6s kdtseget vethetrek fel a Magyar Birk6z6 Szdvetsdg v6llalkozfu

folltafisara val6 kdpessdgdt illet<ien. Amenayiben azl a kovetkeztetdst vonom le, hogy ldnyeges

bizonytalansrig 6ll fenn, fliggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az

egyszeriisitett dves beszimol6ban ldvo kapcsol6d6 kdzz€t6teleke, vagy ha a kdzzdtdtelek e tekintetben

nem megfelekiek, minrisitenem kell vdlemdnyemet. Kdvetkeztetdseim a filggetlen kdnywizsgiil6i
jelentdsem d6tumiiLig megszerzett kdnyvvizsgiilati bizonyitdkon alapuhak. Jttv6beli esemdnyek vagy

felt6telek azonban okozhatj6,l( azt, hogy aMagyar Birk6z6 Szovetsdg nem tudja a v6llalkoziist fol,,tatni.

Ilrtdkelem az egyszeriisitett 6ves beszAmol6 iitfog6 bemutatiis6t, feldpitdsdt es tartalmAt, beledrtve a

kiegdszit6 melldkletben tett kozzdtdteleket, yalamint drtdkelem azt is, hogy az egyszeriisitett dves

beszSmol6ban teljesiil-e az alapul szolgAl6 iigyletek ds esemdnyek val6s bemutat6sa.

Az ininlt6ssal megbizott szemdlyek tudomi4s6ra hozom - egydb kdrddsek mellett - a kiinyr'vizsg6lat tervezett

hat6k0rdt ds utemezesdt, a kdnyrwizsgiilat jelent6s megiillapitasait, beledrtve a Magyar Birk6z6 Szovetsdg

6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a kon) /vizsgalatom sonim iiitalam azonositott jelent6s hirinyossrigait is, ha

voltak ilyenek.

$ 9,".r"o or' 71J Jcr/./,*i
Kamarai tag ktinyvv izsgd,l' altLfud;sa

BoBosni P6l Ildik6
Nyilvdntartisi szim:000970
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Budapest, 2019. 6prilis 24.


