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Szexmunkások Emberi Jogaiért Alapítvány alapítójának

Elvégeztük a Szexmunkások Emberi Jogaiért Alapítvány

1'l

11 Budapest, Bertalan Lajos utca 22. nyilvántarlási szám 01-03-

011517, adószám:'l8282120-1-43 (továbbiakban: Szervezet) mellékelt 2015. évi egyéb szervezet egyszerűsitett
beszámolójának (a továbbiakban: beszámoló), és közhasznúsági mellékletének könyvvizsgálatát. A beszámoló a 2O'l5.
december 31-i fordulónapra elkészített mérlegból - melyben az eszközök és források egyező végösszege 1í.198 eFt, az
alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény 4,825 eFt nyereség - az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
eredmény-kimutatásból

és kiegészítő mellékletből áll, valamint tarlalmazza a közhasznúsági mellékletet.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített beszámolóért

A beszámolónak a számviteli törvényben, kiegészítve az egyéb szervezetekre vonatkozó 22412000, Kormányrendelettel, és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogá|lásról, valamint a civil szervezetek működéséröl és támogatásáról szóló 2011. évi oLXXV
törvényben (Civil tv.) foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történó elkészítéseés valós
bemutatása a vezetés felelóssége. Ez a felelósség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredó, lényeges hibás

állításoktól mentes egyszerűsített beszámolójának elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belsó ellenőrzés
kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfeleló számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott
körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését,
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mi felelósségünk a beszámoló véleményezése az elvégzett könywizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti
Könywizsgálati Standardok és a könyvvizsgálaüa Vonatkozó - Magyarországon érvényes- törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a
könywizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített
beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a
beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredó, lényeges hibás állításai kockázatának felmérésétis, a könyvvizsgáló megítélésétólfüggnek. A kockázatok ilyen
felmérésekora könyvvizsgáló a beszámoló ügyvezetés általi elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belsó
ellenórzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a szervezet belsó ellenórzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A
könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli
becslései ésszerűségének,valamint a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését
is. Meggyózódésünk, hogy a megszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték elegendó és megfeleló alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék
A könywizsgálat során a Szexmunkások Emberi Jogaiért Alapítvány beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és
bizonylati alátámasztását az érvényesnemzeti könywizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján
elegendó és megfelelő bizonyosságot szereztünk anól, hogy a beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítettékel,

Véleményünkszerint az egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete a szexmunkások
Emberi Jogaiért Alapítvány 2015, december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és
valós képet ad.
Egyéb jelentéstételikötelezettség a közhasznúsági mellékletről
Elvégeztük a Szexmunkások Emberi Jogaiért Alapítvány mellékelt 2015. évi közhasznúsági mellékleténekvizsgálatát. Az Alapítvány
vezetése felelós a közhasznúsági mellék|et számviteli törvényben, és a civil törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott
általános számviteli elvekkel összhangban történó elkészítéséért.
A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon
évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló összhangjának megítélése.A közhasznúsá9i melléklettel kapcsolatos munkánk a jelentés
és az egyszerűsített beszámoló összhangjának megítelésérekorlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Szervezet nem auditált
számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint az Alapítvány 201 5. évi közhasznúsági melléklete a Szervezet 20í 5. évi egyéb szervezet egyszerúsített
beszámolójának adataival összhangban van,
Budapest, 201 6.május 07.
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Rekontó Könyvvizsgáló,
1 'l26 Budapest, Kiss János
MKVK 002536
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Könyveló Kft,

utca 27.

