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V6lem6ry
Elvdgeztem a

Hrbltst for Humanity MagrarorszAg Alapltvdny (szdkhely: 1065 Budapest, Haj6s u. 9. 4/16.,

toviibbiakban

-,J6rsasiig") egyszEnisitett 6ves beszimol6janak konywizsg6latet, amely eg/szenisitetr dves
beszirnol6 a 2021. december 3l-i forduldnapra kCszitett mdrlegb<ll - melyben az eszkozdk 6s forrdsok egrezd
v6g0sszcgc l0 6t8 E Ft, az ad6zott ercdm6ny 4 653 E Ft - veszaestg -, 6s az ugianezen id6ponttal vdgzod6 Uzleti
dvre vonatkoz6 eredmdnykimutatisMl, valamint a sztnviteli politika jelentds elemeinek osszefoglal6sSt is tartalmazo
kiegdszid melldkletbdl 6ll.
V6leminyem szerint

a melldkelt egyszer0sitett dves beszimolo megbizlar6 ds val6s

kdp€t ad a TriLrsas6g 2021.

3l-dn fenn6ll6 varyoni es pdnz0g/i helyzetir6l, valamint az ezen id6ponttal vigz6d6 Uzleti €vre vonatkozo
jdvedelmi helyzetdr6l a Mag/arorszigon hat6lyos, a szimvitelrtil sz6l6 2000. 6vi C. torvdnnyel osszhangban (a
tovAbbiakban:,,szimviteli torv€ny").
december

A vdlem6ny alapja
Ktin).vlizsgelatomat a Maryar Nemz€ti Kdnywizsgalati Standardokkal osszhangban Cs a kdn)ryvizsgiilatra vonatkozo Magiarorszigon hatrilyos - torvdnyek 6s erydb jogszabrilyok alapjdn hajtottam vdgre. Ezen standardok drtelrndben
fenn6lf6 feleltissdgem tiivebb leinisrit jelentdsr'm ,,4 knnywi:sgalo eg,s:erisilefl ives berrinolo ki)rDa,vi.sgAhbirt valo
le I e I 6s s i ge" uakasza trtalmazza,
Fi.iggetlen vagyok a teBasegtol a vonatkoz6. Maryarorszagon hatdlyos jogszabrilyokban ds a

Magrar K0nywizsg6l6i
Kamam,, A k0nywizsg6l6i hivatds magaurtlsi (etikai) sab6lyair6l 6s a feryelmi eljtu5sr6l szol6 szab6lyzara"-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kirdisek tekintetiben a Kdnywizsgalok Nemzetkozi Etikai Standardok Tesflilete elal
kiadott ,Nemzetkt zi etikai kodex kamarai tag kdnFvizsgril6knak (a nemzetkd,zi fuggetlensdgi slandardokkal
egybefoglalva)" cimii kdzikonyviben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint,

is

megfelelek az ugianezen normekban

szerepl6 toviibbi etikai el6inisoknak is.

Meg$/6zdddsem,

ho$/ az ahalam megszf,rzflt konywizsg6lati bizonyitdk

elegend<i

ds megfelelo alapot nytjt

vdlem6nyemhez.

A vezet6s 6s az ir6nyltdssal megblzott szemdlyek felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszdmol66rt

A vezetis felel6s az e$/szeriisitett eves beszemoldnak a sztnviteli lorvdnnyel osszhangban t0rten6 ds a val6s
bemutatas kovetelmdnyenek megfelel6 elkdszitdsidrl, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds
sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehettive viiljon az akiir csalasb6l, ak6r hibdb6l ered6 ldnyeges hibas ellite$61
mentes eryszertsitett dves beszemol6 elkdszitdse.

Az esiszeriisitett dves besz6mold elkdszitdse sorAn a vezetds felel6s azdrt, hogy felmdrje a Tiirsasdgnak a
v6llalkozis folytatasdra valo kepessdgdl ds az adott helyzetnek megfelel<!en kdzze tegye a v6llalkozis folylatdsrival
kapcsolatos informdcidkat, valamint a vezetds felel a v6llalkozris folytatiiLsanak elvdn alapul6 esiszertisitett dves

A vezetdsnek a v6llalkozds folytatfu6nak elv6b<il kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
drvinyesiilisit eltdr<i rendelkezis nem akadalyozza, illewe a v6llalkoz6si revdkenysdg folytatiisanak ellentmond6
beszem016 6ssze6llitasadrt.

tdnyezci. kdrillm€ny nem 6ll fenn.

Az irrinyit6ssal megbizott szemdlyek felelosek

a

Tersasiig pdnzugyi beszimol6si folyamat6nak felugyeletddrt.
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A konywizsgd16 eg5iszcr0sltett 6ves beszdm016 kon)ryvizsgdlatddrt va16 felel6ss6geA kdnywizsg6lat sor6n cClom kel16 bizonyossegot szerezni arr6l, hogy az egyszertsltett dves beszemol6 egdsze nem

tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hibab6l ered6 ldnyeges hib6s ellitAst, valamint az, hory ennek alapjiin a
vdlemdnyemet tartalmaz6 fltggetlen k6nywizsg6l6i jelentdst bocs5ssak ki. A kell6 bizonyossdg magas foki
bizonyossrig, de nem garancia arr4 hog)r a MaS/ar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal osszhangban elvegzett
konyvvizsgrilat mindig feltd(ja az egydbkdnt ldtez6 ldnyeges hib6s 6llitaLst. A hib{s 6llit6sok eredhetnek csalrsb6l
vagy hibribol, ds lenyegesnek min6sitlnek, ha dsszerii lehet az a vdrakoz4s, hogy ezek dnmagukban vagy egyuuesen
befoly6solhatj6k a felhasznal6k adott e$/szeriisilett eves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasAgi dontdseit.

A Maglar Nemzeti Konyyvizsg6lati Standardok szerinti kdnylrr'izsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdldst alkalmazok
ds szalmai szkepticizmust tanok fenn.

Tovribbri:

.

Azonositom €s felm6rem az egyszeriisiten dves beszimol6 ak6r csalAsb6l, akrir hib6b6l ered<i ldnyeges hibris

a kock6zatait, kialakitom is vdgrehajtom az ezen kockdzatok kezeldsdre alkalmas
kiinywizsg6lati eljarisokat, valamint elegendd is megfeleld kdnyvvizsgelati bizonyitekot szerzek a
Vdlemdnyem megalapozis6hoz. A csaldsb6l ered<i ldnyeges hibes allitds fel nem t6riisrinak a kockiizata
nagyobb, mint a hib6b6l eredcid, mivel a csal6s magiiban foglalhat dsszej6tszrist, hamisit6st, sz6ndikos
ellit6sainak

kihagyiisokat, tCves nyilatkozatokat, vagy a belsd kontroll feliilir6s6t.

.

Megismerem a kOnywizsg6lat szempontjiib6l relev6ns bels6 kontrollt annak erdekdben, hogy olyan
kdnywizsg6lati eljarfuokat tervezzek meg, amelyek az adott k0rtllmdnyek kirzdtt megfelel6ek, de nem azdrt,
hog)i a TArsas6g bels6 kontrollj6nak hatikonysdg6ra vonatkoz6an vdlemCnyt nyilv6nitsak.

.

Ertikelem a vezetds 6ltal alkalmazott szimviteli politika megfeleltisdgCt es a vezetds 6ltal kdszitett saimvireli
becsldsek ds kapcsolod6 kdzzdtdtelek dszszeriisegdt.

.

Kovetkeaetist vonok le an6l, hogy helydnvalo-e a vezetCs rCszdr6l a viillalkozis folytatris6nak elvdn alapul6
egyszeriisitett dves beszino16 itsszeellit6sa, valamint a megszerzett konywizsgiilati bizonyitdk alapj6n arl6],
hogy fennill-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, amelyek
jelentds kdtseget vethetnek fel a T6rsas6g v6llalkozis folytat6s6ra valo kdpessCgdt illet6en. Amennyib€n azt a
kaivetkeztetdst vonom le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, Illggetlen k6nywizsg6l6i jelentdsemben fel
kell hivnom a figyelmet az esiszenisiten ives beszdmol6ban ldv6 kapcsol6dd kozzdtCtelekre. vagy ha a
kdzz€t€telek e tekintetben nem megfelel6ek, min6silenem kell velemdnyemet. Kovetkeztetdseim a ftiggetlen

konywizsg6l6i jelentdsem d6tum6ig megszerzett kdnywizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. Jilv6beli
eseminyek vagy feltetelek azonban okozhatjdk azt, hogy a T6rsasdg nem tudja a vallalkozest folytatni.

.

Ertdkelem az eryszertsitett 6ves besz6mol6 Atfog6 bemutatfuat, feldpltdsdt ds tartalmiil, beledrtve a kiegdszit6
melldkletben tett kozzdtdleleket, valamint drtdkelem az is, hogy az eryszerusitett 6ves beszamol6ban teljesiile az

.

alapul szo19616 tigyletek is eseminyek val6s bemutatiisa.

Az ir{nyit6ssal megbizon szemdlyek tudom6sen hozom - eS/Cb kdrddsek mellett - a konywizsgalat tervezett
hatokorit Cs tltemezdsd! a kdnywizsgelat jelentds megii.llapit6sait, beleerwe a Tdrsaseg dtal alkalmazott belst!
kontsollnak a kdnywizsgalatom sonh {iltalam azonositottjelent6s hidnyoss{igait is, ha voltak ilyenek.
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