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A Szexmunlcísok emberí jogaiért Alapítvány

Vélemény

Elvégeztiik a Szexmunkasok ernberi Jogaiért AlapíWany 11 11 Budapes! Bertalan Lajos utca 22. nylvántntási szám:
01-01-00115l7 (,a Szrrvezet) 2016. éü eryszefiísített éves beszámolojának könywizsgálatá! amely e5lszerűsített
éves beszímolő a20l6. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és forriások egező
végösszege 23.765 eznr Ft, az adőzntt eredmény az alaptevékenységből 6,698 ezq Ft nyereség -, és azuryanezen
időPonttal végzÍŰüzleti éwe vonatkozó eredménykimutaüísból, és kiegésdtő mellékletből áll,valamlnttafialmaz,zaa
köáaszrúsági mellékletet.

VéleménYtink szerint a mellékelt eryszeriisített éves besziimoló megbíáató és valós kgpet ad a Szsrvezst 2016.
december 3l-én fennálló varyoni és pénzii$,i helyzetsről, valamint az ezlnidőpontial végződő iizleti évre vonatkozó
jÖvedelrni helyzetéről a Marymországonhxályos, a szímütelról szóló 2000. éü C. 6rvénnyel,azegyébszervezeúekre
vonatkozó 224D000 Korányrendelettel, és a civl], szewezetek működéséről és trámogatrisráról szóló20l1.éü cDo§.
törvénnyel össáangban.

A vélemény alapja

KÖnYwixgálatunkat a Ma5lar Nemzeti KönywasgálanShndmdolr:kal össáangban és a köny_wizsgálafia vonatkoá
- MagYarországon hatályos - törvények és eryéb jogszabáIyok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelrnében
fennálló felelősségtink bővebb leírását jelentésiink ,l könywizsgiló eglszeiísített thes beszámoló lranywizsgáIadén
v al ó fel el ő s s é ge" szakuza tnta|mazza.

Az egYszefllsített éves besámoló általunk végzett könywizsgálatíra vornükozó, Magyarorságon hatályos etikai
kÖvetelménYeknek megfelelve, fiiggetlenek vagrunk a Tars uág!ól,és uryanezen etikai köveúelményekkel össáangban
eleget tettiink egyéb etikai felelősségeinknek is.

MeggYŐÓdésiinl bogy az általunk megszerzeítkönywasgálatibizanyítekok elegendő és megfelelő alapot nyujtanak
a véleményiimkhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel össáangban történő és a valós
bemutatás kÖvetelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
sziikségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egYszerűsített éves besziámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felrnérje a Szervezetnek a
műkÖdés folYtatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően bemutassa a s?§rvezet fenntartásával
kaPcsolatos információkat, A vezetés felel a számviteli előírásoknak az egyszerúsített éves beszámolóban való
akalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll a besziinteüri a Szervezettevékenységet,
vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az iránYÍtással megbízott személyek felelősek aSzewezetpénnlgyibeszámolási folyamatának felügyeletéért.

A kÖnYwizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könywizsgálatáértvalő felelőssége

A könYwizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni anól, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állttást, valamint az, hogy ennek alapjián a
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véleményünket taíta|maző fiiggetlen könywizsgálói jelentést bocsátsunk ki. A kellÖ bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garalciaarra, hory a MaryarNemzeti Könywizsgálati Standmdokkal össáangban elvégzett

könywizsgálat mindig feltarja az egyébként|étező \ényeges hibás állíást. A hibás állítások eredhetnek csalásból

vary hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehetazavátakozás,hogy ezek önmagukban vagy egyÜttesen

befolyásolhatják a felhasználók adott eryszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, u Marym Nemzeti Könywizsgálati Standaídok4(al össáangban elvégzésre kerülő könywizsgálatnak a

részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizrnust tartunk fenn a kÖnYwizsgálat egésze során.

Emellett:

o Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerusített éves beszámoló akár csalásból, akáí hibából eredő lényeges

hibás állításainak kockázalaií, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat

alakífunk ki és hajtunk végre, valamint véleménytink megalapozásához elegendő és megfeleló

könywizsgálati bizonyltékot szerezfifu:k. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának

kockéaatz nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást,

saándékos küagyasokat, téves nyilatkozatokat,vagy abelső kontroll felülírását;

o Megismerjtik a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan

könywizsgálati eljárásokat tervezziJlttk meg, amelyek az adott körülrnények között megfelelőek, de nem

azért,hogy aSzervezetbelső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvránítsunk,

. Értékeljiik a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelöségét és a vezetés á|tal készitstt

számviteli becslések és kapcsolód ó közzétételek ésszerűségét.

o követk eztetést vonjunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a szewezet működése folytaásának

elvén alapuló számvitel akaImazása,valamint a megszerzett könywizsgálati bizonyíték alapjan anÓl, hogY

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelYek jelentős

kétséget vethetnek fel a Szervezet míiködésének folytatásrára való képességét illetően. Amennyiben azt a

következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fuggetlen könywizsgálói jelentésiinkben

fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerusitett éves beszámolóban lévő kapcsolódőközzétételekre, vary ha

a közzététe|ek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményiinket. Következtetéseink a

fiiggetlen könywizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alaPulnak.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okoáatják azt, hogy a Szprvezet nem tudja a műkÖdését

fo§.tatni.

. Értékeljtik a, egyszeríisített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a

kiegészítő mellékletben, és a köáasznúsági mellékletben tett közzetételeket, valamint értékeljÜk aá is,

hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül_e az alapll szolgáló ügyletek és események valÓs

bemutatása.

Kommunikálj tkazlrányitással megbízott személyek felé - eryéb kérdések mellett - a könywizsgálat tervezett hatókÖrét

és ütemezesé! a könywizsgálat jelenós megallapíüísait, beleértve a Tarsaság á|ta| allkalmazntt belső kontollnak a

könywizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hianyosságait is.

Budapest, 2017 . május 29.
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