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A Szexmunlclsok Emberi Jogai6rt Alapitvfny kurat6riuma r6sz6re

Elv6geztuk a szexmunk6soSEr!"1 Jogai6rtAlapftv6ny, 1111Budapest, Bertalan Lajos utca 22, nyilvllntaftasi szSm 01-01-0011517 atovabbiakban (, szervezet ") 2017.6vi egyszerfisitett 6ves o"s.iriG"r xIffiizsgaratat, amely egyszer(sitett 6ves besz6mol6 a2017 december31-i fordul6naprak6szite-ttm6rlegb6l-melybenareszi.ozot<eir6inlsotegyez6v6g6sszege4T.S02ezerFt, 
azad6zotteredm6ny 5'448 ezer Ft vesztes6g, 6s az ugyaiezen id6fonttal ,egi6d6 lirl"tiZvre vonatkoz6 eredm6nykimutatasb6l, 6s kieg6szit6mel16kletb6l 5ll, varamint tartarmazza a k6zhaiinIs6gi mefl6kretet.

v6lem6nyunk szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves beszdmol6 megbizhat6 6s valos kepet ad azAlapitv6ny 2017. december 31€nfenn6ll6 vagyoni 6s p6nzugyi helyzet6r6l, valamint az.?ze^n id6p-onttal v6gz6Jo uzteti 6vre vonatkoz6 jovedetmi helrzeter6l aMagyarorszigon hat6lyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000 evi c. tcirvennyei, .r""gyeo szervezetekre ron.tr.iio 47gl2oj6 (xll. 2s.)
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civil szervezetek muktid6s6r6l es temosatase,br l.oro irht. euicrxxr. iore.nieiZs az nrapitvanv araprt6

A v6lem6ny alapja

Kdnywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati standardokkal osszhangban 6s a konywizsgalatra vonatkoz6 -MagyarorszSgon hat6lyos.-..torvenyek es egyeb jogszabSlyok arap;an rralottuk v6gre. Ezen standardok ertelm6ben fenn6ll6

:?:L::::tT[,nH bir5s6t jeleni6sunk ,l-kanvwizsgab'esvszeiisitett evii oesiamaa iarv*itsit"raen varc retet6ssese,,

Az egyszer(sftett 6ves besz6mol6 altalunk v6gzett kdnywizsgdlatSra vonatkoz6, Magyarorsz5gon hatSlyos etikai kovetelm6nyeknekmegfelelve, fuggetlenek vagyunk az Alapitvanfid ueo6rerq{. i. r1i.!r."x, 
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hat6tyos jogszabityokban 6s a MagyarKdnywizsg5l6i Kamara ,,A k6nywizsgal6i hivatds magatart6si lettail szauaiyiiiol.6s a fegyelmi eljai6ir6l sz6to szabdtyzata,,-ban,valamint az ezekben nem rendezett k6id6sek tekintet6bLn a NemzetLozi gtitai Standardok Testulete 5ltal kiadott,,Konywizsg6l6k EtikaiK6dexe"-ben (az IESBA Kodex-ben) foglaltaknak 6s az ugyanezen normakban szerepl6 tov6bbi etikai el6ir5soknak is.
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hogv az 6ltalunk messzezett k6nvwizss6lati bizonyit6kok etegend6 6s megferetci atapot nyrijtanak a

A vezet6s, 6s az ir6nyitdssal megb2ott szem6lyelt felel5ss6ge az egyszerfisitett 6ves beszdmol66rt
A.vezet6s felel6s az egyszer(sitett 6ves beszamolonak a sz6mviteli torvennyel 6sszhangban tort6n6 6s a val6s bemutat6sktivetelm6ny6nek megfelel6 elkeszit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet ivezet6s szuksegesnek tart ahhoz,

:flt|li:::*t vation az ak6r csal6sbol, ak6r hibdb6l"r"oo teny.g.. nioir airrta.tor-mentes egy..orilit"tt 6ves besz6moto

A vezet6s felel a sz5mviteli el6iresoknak.az.egyszerusitett 6ves besz6mol6ban val6 alkalmaz5sa6rt. Az egyszenisitett 6vesbeszdmol6 elk6szlt6se sor6n a.vezetes felel6s i'rert, trogy felm6rje 
", 

Ai"pitranv ,(k6d6s folytat6sera vat6 k6pess6g6t 6s azadott.helyzetne.k megfelel6er bemutassa az etapitvan/ienntartlsavit [Spcsotatos informdci6kat. A vezet6snek a m(kod6sfolytat6sdnak elveb6l kell kiindulnia, ha ennek iz etnet az ervenyeiuielgi 
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rendelkez6s n"r' .t roaryo zza, illetve atev6kenys6g forytatds6nak eilentmond6 t6nyez6, k6rtirm6ny nem 6il fenn.

Az i16nyit6ssal megbizott szem6lyek felel6sek az Alapitv6ny p6nzugyi beszdmoldsi folyamatdnak felugyelet6ert.

A kdnywizsg6l6 egyszerfisitett 6ves besz6mor6 k0nywizsg6lati6rt val6 ferer6ss6ge
A kdnywizsg6lat soran celunk kell6.bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszerusitdt 6ves besz6mol6 eg6sze nem tartalmazakdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 16nveses hibis 6llit6st, vatamint ,i n.sy Ei."-k ffi;;;;A;3irl]li"iLn.,maz6 fusse,enkonywizsgal6i jelent6st bocs6tsunk t<1. A t<etto bizonyoss6g. r"g.. fok;t;on-yossa , oe nem garancia arra, hogy a MagyarNemzeti Konywizsg5lati standardokkal dsszhangban 
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roriywizigaLt ,iiaig r"fta{" az egy6bk6nt t6tez6 t6nyeges hibds6llit6st' A hib6s 6llit6sok eredhetnek csaldsb6l iagy niba56t, es ieiveges;;k'rnino.urnex, ira essieru ren itiz avarakoz6s, hogy
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esvijttesen berolv6solnii;at a terhasznaior<'aJoii'egyszeritsitett eves b";.e;;t6 araplan meghoz;it

Egy' a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati standardokkal osszhangban elv6gz6sre kenll6 konywizsg6latnak a r6szek6nt szakmaimegit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk feni a r<onvwlisgalai egesze sordn. Emellett:r Azonosltjuk 6s felbecsuljuk az egyszer(sitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, akdr hib6b6l erec,6 l6nyeges hib6s6llit6sainak kockizatait, az ezen kockazatok,kezetesere at[atmar Itinlrrirsga6ti ;tjare;okai'Jai<itunt< ki 6s hajtunkv6gre, valamint velem6nyunk megalapoz6s6hoz. e-legend6 ei megr;r;ro r<riiyvvizsiarati olonviier.ot szerezttjnk. Acsaldsb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6sinak kock6zati nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csalasmag6ban foslalhat <isszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nd6kos r<inlgyaiorai-[evei nyiratioiator;i,-;Ay a bets6 kontro,felUliriis5t;

TtiGGETLEN KONYwIZSGALoI JELENTES
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o Ert6keljiik a vezet6s Sltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s 6ltal k6szitett sz6mviteli becsl6sek
6s kapcsol6d6 kozz6t6telek 6szszer0s696t.

' KOvetkeztet6st vonjunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6r6l az Alapitv6ny m0k6d6se folytat6sanak elv6n alapul6
szdmvitel alkalmaz6sa, valamint a megszerzett kdnywizsgSlati bizonyit6k aiapjdn arr6l, h-ogy fennrill-e l6nyeges
bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts5!et vethetnek fel az
Alapitv6ny mUkod6s6nek folytat6s5ra val6 k6pess696t illet6en. Amennyiben azt a kovetkeztet6st voijuk le, hogy 16nyeges
bizonytalansdg ell ,fenn, fUggetlen konywizsg6l6i jelent6sUnkben fel kell hivnunk a figyelmet az'egyszeriliiteti eves
besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6 k0zz6t6telekre, vagy ha a kozz6t6telek e tekintetben nerihegfeletoetlmin6sitentjnk kell
v6lem6nyUnket. Kdvetkeztet6seink a fUggetlen k6nywizsg6l6i jelent6sem d6tum6ig mLgszerzett k6nyvvizsg6lati
bizonylt6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt, hogy al Alapitv6ny nem tulla a
m r.i kOd6set folytatni.

r Ertg[elltik az egyszer0sitett 6ves beszdmol6 etfog6 prezentiil6sAt, fel6pit6set 6s tartalmat, beleertve a kieg6szit6
mell6kletben, 6s a kozhasznris6gi mell6kletben tett kdzz6t6teleket, valamint 6rt6keljuk azt is, hogy az egyszer(sitett eves
besz6moloban teljesUl-e az alapul szolg6l6 Ugyletek 6s esem6nyek val6s bemutatjsa.

T6jekoaatjuk az irinyitissal megbfzott szem6lyeket - egy6b k6rd6sek melleft - a konywizsg5lat tervezett hat6k6r6r6l 6s Utemez6ser6l,
a konyvvizs€alat jelentos megdllapit6sairol, bele6rtve az Alapltv6ny 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a konywizsg6latunk sor6n 6ltalunk
azonositoft jelent6s hienyossagait is.

Egy6b jelent6st6teli kdtelezetts6g a kdzhasznrls6gi mell6ktetr6l

Elv6gezt[ik a Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt AlapitvSny mell6kelt 2017. 6vi k6zhasznris6gi mel16klet6nek vizsg6lat6t.

A vezet6s felel6s a kozhasznfsdgi mell6klet sz6mviteli torvenyben, civil t6rv6nyben 6s a 350/201 1 (Xll.3O.) Kormdny rendeletben
foglaltak 6s a Magyarorsz6gon elfogadott 6ltal6nos sz6mviteli elvekkel osszhangban tdrt6n6 elk6szit6s66rt. n mi felel6ss6gunk a
k6zhaszn{s6gi mell6klet 6s az ugyanazon 6vre vonatkoz6 egyszerUsitett beJz6mol6 osszhangj6nak megit6l6se. A fggleflen
kdnywizsg5l6i jelent6sUnk ,,V6lem6ny" szakasz5ban az egyszerUsitett 6ves besz6mol6ra adott-v6lem6nytj-nk nem vonatkozik a
kdzhasznus6gi mell6kletre, 6s a kozhasznris6gi mell6kletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen form6j[ bizonyossegot
ny(jt6 k6vetkeztet6st.

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 6ltalunk v6gzett konywizsg5lat6val kapcsolatban a mi felel6ss6gtink a k6zhasznrisdgi
mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegel6se, hogy a kdzhasznrisSgi mellekletben fogialt egy6b informiici6-k
16nyegesen ellentmondanak-e az egyszerUsitett 6ves besz6mol6nak vagy a kdnywizlgilat soran szez-ett ismeieteinknek, vagy
egy6bk6nt [gy tUnik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llit5st tartalmaznak. Ha az elv6gzetl munkdnk alapjdn arra a kovetkeztet6sre
jutunk, hogy a k6zhasznus6gi melleklet lenyeges hib6s 6llitdst tartalmaz, kdteless6gunk err6t 6s a triOis attitas leileg6r6tjelent6sttenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.

A kdzhasznfs5gi mell6klettel kapcsolatos munk6nk a jelent6s 6s az egyszerfisitett beszamob 6sszhangj6nak megit6l6sere
korl6toz6dott 6s nem tartalmaz egy6b, a Szervezet nem auditSlt sz6mviteli nyiMentartasaib6l levezeteft informati6k 6ttekint6s6t.

V6lem6nytink szerint a Szexmunkdsok Emberi Jogai6rt Alapitviny 2017.6vi kdzhasznrls6gi mell6klete a Szervezet 2017.
6vi egyszerfisitett 6ves beszdmol6jinak adataival dsszhangban van.

Budapest, 2018. m6jus 14.
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