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FUGCETLEN K6NYVVIZSGALOI JELENTES

A Szerm unkrisok Em beri Joga i6rt Alap itvrinl' Kurat6 riu m ii nak

Ev6geztrtka Szexmunk6sokEmberi Jogai6rtAlapitvAny, 1111 Budapest,BertalanLajosutca22..nyilvlnlarlAsi sz6m01-01-0011517

(, SzLrvezet ") 2019. evi egyszertisitett 6ves beszdmolojdnak konyvvizsgdlatdt, amely egyszerLisltett 6ves beszamol6 a 2019. december

i1-i fordulonapra k6szitett merlegbol - melyben az eszkozok 6s forrdsok egyezo v6g6sszege 60.009 ezer Ft. az adozott eredm6ny 2 765

ezer Ft vesztes6g -. es azugyanezen idoponttal vlgzodo rizleti 6vre vonatkozo eredm6nykimutatasb6l, es kiegeszit6 mellekletbol aill,

valamint talalmazza a kozhasznris6gi mellekletet.

V6lemenyUnk szerint a mell6kelt egyszerrisitett 6ves besz6molo megbizhato 6s val6s k6pet ad az Alapitv6ny 201 9 december 31 -6n

fenndllo vagyoni 6s penzugyi helyzetercll, valamint az ezen idoponttal vegzodo uzleti 6vre vonatkozo iovedelmi helyzet6rol a

Magyarorszigon hatilyos, a sz6mvitelrol szolo 2000. 6vi C tdrv6nnyel, az egy6b szervezetekre vonatkoz6 47912016 (Xll 28 )

Korm6nyrendeiettel. es a civil szervezetek mrl1k6d6s6r6l 6s t6mogat6sdrolszolo2011. evi CLXXV torv6nnyel 6s azAlapitveny alapito

okirat6val osszhangban.

A v6lem6ny alapja

Konywrzsg6latunkat a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal dsszhangban 6s a konywizsg6latra vonatkozo -
Magyarorslagon hatdlyos - torvenyek es egy6b jogszab5lyok alapj6n hajtottuk vegre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenndllo

fele-l6ss6gLlnti bovebb leir6s6t jelent6sunk ,,A kdnywizsgdlo egyszerlisitett 6ves beszAmolo kdnywizsgitlat^qrl valo felelossege"

szakasza lafl.almazza.

Az egyszer(sitett 6ves besz6mol6 Sltalunk vegzett konyvvizsgdlatdra vonatkozo, Magyarorsz5gon hat6lyos etikai kovetelm6nyeknek

megfLlelve, f1ggetlenek vagyunk azAlapitv6nytol. MegfelelUnk a vonatkozo, Magyarorszdgon hatilyos jogszabdlyokban ds a Magyar

Koriywizsg6lor kamara ,A-i6nywizsg6loi hivates magatartdsi (etikai) szabdlyair6l 6s a fegyelmi elj6rdsrol szolo szabdlyzata -ban

valamint ai ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkozi Etikai Standardok TestUlete 6ltal kiadott ,.Konyvvizsgdlok Etikai

Kodexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltaknak 6s az ugyanezen normdkban szereplo tovdbbi etikai eloir6soknak is

Meggyozod6sUnk, hogy az eltalunk megszezett konywizsgilati bizonyit6kok elegendo 6s megfelelo alapot nyultanak a

v6lem6nyUnkhoz.

A vezet6s [6s az irSnyitissal megbizott szem6lyek] felel6ss6ge az egyszertisitett 6ves besz6mol66rt

A vezet6s felelos az egyszerrlisitett 6ves beszdmolonak a szdmviteli tdrv6nnyel 6sszhangban torl6no 6s a valos bemutatds

kovetelm6ny6nek megfelelo elk6szit6se6rt, valamint az olyan belso kontroll6rt, amelyet a vezet6s szUks6gesnek tarl ahhoz.

hogy lehetov6 vdllon lz akar csalesbol, ak5r hibdb6l eredo 16nyeges hib6s 6llit6stol mentes egyszelusitett eves beszimolo

elk6szit6se.

A vezet6s felel a sz6mviteli eloir5soknak az egyszerrisitett 6ves besziimoloban valo alkalmaz6s66rt. Az egyszerL.isitett 6ves

beszdmolo elk6szit6se soriin a vezet6s felelos az6rt, hogy felm6rje az Alapitviny mtik0d6s folytatasara valo k6pess6g6t 6s az

adott helyzetnek megfeleloen bemutassa az Alapitv6ny fenntart6sdval kapcsolatos informdciokat. A vezet6snek a mLikod6s

folytatds5nak elv6boi kell kiindulnia. ha ennek az elvnek az 6rv6nyesUl6s6t eliero rendelkez6s nem akaddrlyozza iletve a

tev6kenys6g folytat6s5nak ellentmond6 t6nyezo, korUlm6ny nem 6ll fenn

Az irdnyit6ssal megbizott szem6lyek felelosek az Alap[tv6ny p6nzUgyi besz5mol6si folyamatAnak felUgyelet66rl

A k6nyvvizsgal6 egyszerfisitett 6ves besz6mol6 kcinyvvizsg5lat56rt val6 felel5ss6ge

A konyvvizsgSlat soren c6lunk kello bizonyossagot szerezni arrol, hogy az egyszer(sitett 6ves beszimol6 eg6sze nem tartalmaz

ak6r csalSsbll, ak6r hibirbol eredo l6nyeges hibds allitast, valamint az. hogy ennek alapj6n a v6lem6nyUnket tartalmazo ftiggetlen

kdnyvvizsghloi jelentest bocsdtsunk ki. A kello bizonyossig magas fokti bizonyossSg, de nem garancta arra, hogy a Magyar

Nemzeti K6nywizsg6lati Standardokkal osszhangban elv6gzett konyvvizsg6lat mindig feltSrja az egyebkent letezo lenyeges hib6s

dllit6st A hib6s 5llitasok eredhetnek csalasbol vagy hibAb6l, 6s 16nyegesnek min6sUlnek, ha 6sszerLi lehet az a v5rakozds, hogy

ezek 0nmagukban vagy egyUttesen befoly6solhatjik a felhaszn6l6k adott egyszerlisltett 6ves besz6molo alapj6n meghozott

gazdas6gi dOnteseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Konyvvizsg5lati Standardokkal osszhangban elv6gz6sre kerillo konyvvizsgSlatnak a r6szek6nt szakmai

miglt6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgAlat eg6sze soran. Emellett.

r Azonositjuk 6s felbecsUl.j0k az egyszenisitett 6ves besz6mol6 ak6r csaldsbol, akdr hib6b6l eredo lenyeges hiblts

illitdsainak kock6zatait, az ezen kockezatok kezel6s6re alkalmas kdnyvvizsg6lati ell6r6sokat alakitunk ki 6s hajtunk

v6gre. valamint v6lem6nyunk megalapozds5hoz elegendo 6s megfelelo konyvvizsgilati bizonyit6kot szereztunk. A

csitasbol ered6 l6nyeges hibes 6llit6s fel nem tares6nak kockdzata nagyobb, mint a hib6bol eredo6. mivel a csal6s

magdban foglalhat bsszejStszdst, hamisitdst, sz6nd6kos kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll

felU llr6sdtt

Megismerjgk a konywizsg6lat szempontj6b6l relevSns belso kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan k6nyvvizsgAlati

eqaiasofdt tervezzgnk meg, amelyek az adott kOrUlmenyek kOzott megfelel6ek, de nem az6rt, hogy az Alapitv6ny bul.9, r,. \Dorr,..
kontroilj6nak hat6konys6gdra vonatkoz5an v6lem6nyt nyilvdnitsunk. 
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r Ert5kelji.ik a vezet6s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6seg6t 6s a vezet6s 6ltal k6szitett sz6mviteli becsl6sek
6s kapcsol6d6.kdzz6t6telek 6szszerUs6g6t.

. Kcivetkeztet6st vonjunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6r6l az Alapitvany mukddese folytatds6nak elv6n alapul6
sz6mvitel alkalmaz6sa, valamint a megszezett kdnywizsg6lati bizonyit6k alapj6n an6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges
bizonytalansAg olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel az
Alapitv6ny m0kdd6senek folytat6s6ra val6 k6pesseg6t illet6en. Amennyiben azt a kovetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges
bizonytalansdg 5ll fenn, fiiggetlen konywizsg6l6i jelent6slrnkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszerUsitett 6ves
besz5mol6ban l6v6 kapcsol6d6 kdzz6t6telekre, vagy ha a k6zz6t6telek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenUnk kell
v6lem6nyUnket. K6vetkeztet6seink a fUggetlen kdnywizsg6l6i jelent6sem ditum6ig megszeeett konywizsgdlati
bizonyii6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt, hogy az Alapitv6ny nem tudja a

mUkOd6s6t folytatni.

. Ert6keljuk az egyszerUsitett eves besziimol6 6tfog6 prezentSl6s6t, fel6pit6s6t 6s tartalmdt, beledrtve a kieg6szit6
mell6kletben, 6s a kOzhasznfsdgi mell6kletben tett kdzz6t6teleket, valamint 6rt6keljUk azt is, hogy az egyszerUsitett 6ves
besz6mol6ban teljestil-e az alapul szolg6l6 Ugyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Kommunik5ljuk az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a kOnywizsg6lat tervezett hat6kdr6t 6s utemez6s6t,
a kdnywizsg5lat jelent6s megallaplt6sait, bele6rtve az Alapitv5ny eltal alkalmazott bels6 kontrollnak a k6nywizsgdlatunk sor6n 6ltalunk
azonosftott jelent6s hiSnyoss6gait is.

Egy6b jelent6st6teli kcitelezetts6g a k<izhaszn[s5gi mell6kletr6l

Elv6geztUk a Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapitv6ny mell6kelt 2019. 6vi kdzhasznIs5gi mellSklet6nek vizsg6lat6t.

A vezet6s felel6s a kozhaszn0s6gi mell6klet sz6mviteli torv6nyben, civil t6rvenyben 6s a 350i201 1 (X11.30.) Korm6ny rendeletben
foglaltak 6s a Magyarorsz6gon elfogadott 6ltalSnos sz6mviteli elvekkel dsszhangban tdrt6n6 elk6szit6s66rt. A mi felel6ss6gUnk a
kdzhasznus6gi mell6klet 6s az ugyanazon 6vre vonatkoz6 egyszerfisltett besz6mol6 osszhangjdnak megitdl6se" A fUggetlen
kdnyvvizsgSl6i jelent6siink ,,V6lem6ny" szakasz6ban az egyszerfisltett 6ves besz5mol6ra adott v6lem6nyiink nem vonatkozik a
kdzhaszn[s5gi mellekletre, 6s a k0zhaszn(sdgi mell6kletre vonatkoz6an nem bocs5tunk ki semmilyen formSj( bizonyoss6got
ny[jt6 kOvetkeztet6st.

Az egyszerUsltett 6ves besz6mol6 Sltalunk v6gzett k0nywizsgelat6val kapcsolatban a mi felel6ss6g0nk a kozhaszn0s6gi
mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sorAn annak m6rlegel6se, hogy a kdzhaszn[sAgi mell6kletben foglalt egy6b inform6ci6k
ldnyegesen ellentmondanak-e az egyszenisltett 6ves besz6moldnak vagy a k6nywizsgalat soren szezett ismereteinknek, vagy
egy6bk6nt fgy t(nik-e, hogy azok l6nyeges hib6s Sllitdst tartalmaznak. Ha az elv6gzett munk6nk alapj6n arra a kOvetkeztet6sre
jutunk, hogy a kdzhasznts6gi mell6klet l6nyeges hibiis allitast tartalmaz, k6teless6g0nk err6l 6s a hib6s allltAs jelleg6r6l jelent6st
tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.
A k6zhaszn{s6gi mell6klettel kapcsolatos munk6nk a jelent6s 6s az egyszerfisitett beszamob osszhangjAnak meglt6l6s6re
korl6toz6dott 6s nem tartalmaz egyeb, a Szervezet nem audit5lt sz6mviteli nyilvdntart6saib6l levezetett informdci6k 6ttekint6s6t.

V6lem6nyiink szerint a Szexmunk6sok Emberi Jogai6rt Alapitv6ny 2019. 6vi k6zhasznris6gi mell6klete a Szervezet 2019.
6vi egy6b szervezet egyszerfisltett 6ves besz5mol6j6nak adataival tisszhangban van.

Budapest, 2020. mdjus 29.
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