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FÜGGETLEN KÖNYVvIZSGÁLÓI JELENTÉs

A MozGÁsKoRLÁTozoTTAK EGYESÜLETE|NEK oRszÁGos szöVETsÉGE

2015. évi közhasznú egyszeríisített éves beszámolójának felülvizsgálatáról és
könyvvizsgáIói h itelesítéséről

A Mozgáskor|átozottakEgyesületeinek országos Szövetsége Küldöttgyűlésének

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2015. évi közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójáról készült jelentés.

Elvégeztem a Mozgásk or|átozottak Egyesületeinek Országos Sziivetsége ,2015.évi kettős
könywitelt vezető egyéb szervezet közhasznú egyszenisített éves beszámolójának, . a
könywizsgálatát, dmely közhasznú egyszenisített éves beszámoló a 2015. december 3i-i
fordulónapra elkészített mérlegből * melyben az eszközök és források egyező végösszege
349.409 E Ft, a mérleg szerinti eredmóny _ 10.778 E Ft veszteség, ame|ybőI'az
alaptevékenység vesztesége 7.895 e Ft, a vállalkozási tevékenység vesztesége 2.883 e Ft -, és
az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszeriisített éves eredmény kimutatásból, a
közhasznúsági mellékletből, valamint a számviteli politika meghatáiozó elemeit és az egyéb
magyarénő információkat tar1almazőkiegészítő mellékletből és közhasznú jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerusitett éves beszámolónak és a közhasznúsági mellékletnek a
számviteli t<irvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli
elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső
kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart aÍthoz, hogy lehetővé váljon az akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészitése'

A könywizsgátó felelőssége 
i

Az én felelősségem az egyszenisített éves közhasznú beszrímoló véleményezme
könywizsgálatom alapján. Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti KönywizsgáIáti
Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó _ Magyarországon érvényes _ törvények és

egyéb jogszabályok alapjan hajtottam végre. Ezek a standardok megkovetelik, hogy
megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot úgy
tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könywizsgálat' magában foglalja olyan eljarások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszenisített éves közhasznú beszámolóban
szereplő összegekrőI és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszenísített
éves közhasznu beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai
kockázatának felmérését is, a k<jnywizsgáló megítélésétől ffiggnek. A kockázatok ilyen
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felmérésekor a kön}.Wizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és

valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tervezzen ffiog, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljanak hatékonyságára
vonatkozóan vélemény.t mondjon. A könywizsgáIat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített szrímviteli becslések
ésszeniségének, valamint az egyszenisített éves közhasznú beszámoló átfogő
ptezentálásÍnak értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgálati
bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt konywizsgálói zaradékom megadásához. l
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Záradékz

A könylwizsgátat során a Mozgáskorlátozottak Eryesületeinek országos Sziivetsége
2015. évi ktizhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit' azok
könywelési és bizonylati a|átámasztását az érvényes nemzeti ktinywizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő
bizonyossá got szereztem arról, hogy 

^z 
egyszerűsített éves közhasznú beszámolót a

számviteli tiirvényben, a20l|. cvi CixxV.ibrvényben, és a számviteli törvény szeriíti
egyéb szervezetek beszámoló készítési és könywezetési kötelezettségérő| szóló
224l2000.(xII.19.) Korm. rendeletben foglaltak és az áiltalános számviteli elvek szerint
készítették el.

Véleményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és

jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ado a kiegészítő melléklet a közhasznú
j elentéssel összhangban van.
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