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A Rdk6czi Sz0vets6g tagiainak
V6lem6ny
Elv6geztem a R6k6czi Sz0vetsdg 2019. dvi eryszerflsitett dves besz6mol6j6nak k0nywizsg6lat6t amely eryszeriisitett

3l-i fordul6napra k6szitett mdrlegbdl - melyben az eszklz.bk ds forrdsok egrczb
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vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a sz6mviteli politika jelent6s elemeinek 0sszefoglal6s6t is tartalnaz6
6ves besz6mol6 a 2019. december
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k0ztraszrris6gi mell6kletb6l, valamint kiegdszit6 mell6kletb6l 6ll.
YClemCnyem szerint a mellCkelt egtszerfisltex Cves beszdmold megbtzhatd Cs valds kCpet ad a Rdkdczt SzfrvetsCg 2019.
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A v6lem6ny alapja
K0nywizsg6latomat a Maryar Nemzeti K0nywizsg6lati Standardokkal 0ssztrangban 6s a kOnywizsg6lata vonatkoz6
tOrvdnyek 6s erydb jogszabdlyok alapj6n hajtottam vdgre. Ezen standardok 6rtekn6ben
fenn6ll6 feleldssdgem b6vebb leir6s6t jelentdsem ,,A k0nywizsg6l6 eryszenisitett 6ves besz6mol6 k0nywizsg6lat66rt
val6 felel6ssd ge" szak asza tattalmaua.

-

Maryarorsz6gon hatiilyos

-

Ftiggetlen varyok a R6k6czi Sz0vetsdgtdl a vonatkoz6, Maryarorsz6gon hatdlyos jogszab6lyokban 6s a Maryar
K0nywizsg6l6i Kamara ,, A k0nywizsg6l6i hivatds magatart6si (etikar) szabdlyatrfilds a feryekni e!6r6sr6l sz6l6
szzbdlyzatd'-ban, valamint azezpkben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetk0zi Etikai Standardok Testillete

6ltal kiadott ,,K0nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az
uryanezen norm6kban szerepl6 tovdbbi etikai el6fnisoknak is.
Megry6z6d6sem, hogy az filtalan megszerzett k0nywizsg6lati bizonyit6k elegendd ds megfelel6 alapot nyujt
v6lemdnyemhez.

Egy6b inform6ci6k: A kOzhasznrrisfgi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a (R6{<6czi Sz0vetsdg) 2019. dvi kOzhasznris6gi melldkletdb6l 6llnak. A vezetds felelds

a

k0zhasznts6gi mell6kletnek a 35012011. (XIL30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6lr6saival Osszhangban t0rt6n6
elkdszit6s66rt.
fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdsem ,,Vdlem6ny" szakasz6ban az egyszertsitett 6ves

A

besz6mol6ra adott vdlem6nyem nem vonatkozik a kOzhasznris6gi mell6kletre, ds a kOzhasznris6gi melldklete
vonatkoz6an nem bocs6tok ki semmilyen form6jt bizonyoss6got nyirjt6 k0vetkeaetdst.

Az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 6ltalam v9gzett k0nywizsg6lat6val

kapcsolatban az dn felelbssdgem a

k0zhasznris6gi melldklet 6tolvas6sa 6s ennek soriin annak mdrlegel6se, hogy a kOztrasznrls6gi melldkletben foglalt
egydb inform6ci6k ldnyegesen ellentmondanak-e az egyszeriisitett dves besz6mol6nak vagy a konywizsg6lat
sor6n szerzett ismereteimnek, vagy egydbkdnt rigy ttinik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak.Ha az
elvflgz-ett munk6m alapjdn arra a kOvetkeztetdsre jutok, hogy a kOztrasznrls6gi mell6klet ldnyeges hib6s 6llit6st
tartalmaz, kOteless6gem err6l 6s a hib6s 6llit6s jellegdrdl jelentdst tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6m.

L

A vezetds 6s az

irfnyitfssal megbizott szem6lyek

felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves besz6mol66rt

A vezetds felel6s az egyszerilsltett dves besz6mol6nak a sz6mviteli t0rv6nnyel 0sszhangban t0rtdn6 6s a val6s
bemutatds kOvetelmdnydnek megfelel6 elkdszltdsd6rt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds
sztlksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd vdljon az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st6l
mentes egyszeriisitett 6ves besz6mol6 elk6szitdse.

Az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 elkdszltdse sor6n a vezetds felel6s azdrl,hogy felmdrje a R6k6czi Sz0vetsdgnek
a v6llalkoz6s folyat6s6ra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kLzzdtegye a v6llalkoz6s

a vezetds felel a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n alapul6
egyszeriisitett 6ves beszSmol6 0ssze6llit6s6drt. A vezetdsnek a v6llalkozis folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az drvdnyestlldsdt eltdrb rendelkez6s nem akaddlyozza, illetve a v6llalkoz6si tev6kenys6g
folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint

folytat6s6nak ellentmond6 t6nyez6, k0riilmdny nem 6ll fenn.

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek a R6k6czi Sz0vetsdg pfnztJgyi

besz6mol6si folyamat6nak

feltlgyelet66rt.

A kdnyvvizsgAl6 egyszerfisftett 6ves besz6mol6 kdnywizsgflatd6rt val6 felel6ss6ge
A k0nywizsg6lat sor6n cdlom kell6 bizonyoss6got szeremi arr6l, hogy az egyszer[isitett 6ves beszdmol6 egflsze
nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a
vdlemdnyemet tarialmazf ftiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdst bocs6ssak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokrl
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a MaryarNemzefi K0nywizsg6lati Standardokkal Osszhangban elvdgzett

k0nywizsg6lat mindig felt6rja az egydbk6nt ldtez6 ldnyeges hib6s 6llit6st. A hibds 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l
vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6slilnek, ha dsszerfi lehet azavdrakoz6s, hogy ezek Onmagukban vagy egy[ttesen
befolydsolhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszertisitett €ves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasdgi dOntdseit.

A MaryarNemzeti K0nywizsg6lati Standardok szerinti kOnyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai megit6l6st alkalmazok
6s szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Tov6bb6:

o

Azonositom 6s felmdrem azegyszerisitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s

6llit6sainak kock6zatait, kialakltom ds vdgrehajtom az ezen kockdzatok kezeldsdre alkalmas
kOnywizsg6lati eljdrSsokat, valamint elegend6 6s megfelel6 k0nywizsg6lati bizonyitdkot szerzek a
v6lem6nyem megalapoz6sdhoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak kocV,ilzata
nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csal6s magdban foglalhat 0sszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nd6kos
kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feltllir6s6t.

o

Megismerem a kOnyvvizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdekdben, hogy olyan
k0nywizsg6lati elj6r6sokat tervezzek meg, amelyek az adott k0rtllmdnyek kOzOtt megfelel6ek, de nem
az6rt,hogy a R6k6czi Sz0vets6g bels6 kontrolljrlnak hatdkonys6g6ra vonatkozdan vdlemdnyt nyilv6nitsak.

.

Iirtdkelem

a vezetds 6lal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6sdgdt 6s a vezetds 6ltal

k6szftett

sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6d 6 kbzzftdtelek 6sszeriisdgdt.

o

K0vetkeztetlst vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds r6szdr6l a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n
alapul6 egyszertisitett 6ves besz6mol6 0ssze6lllt6sa, valamint a megszerzett k0nywizsg6lati bizonyltdk
alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban,

amelyek jelent6s k6tsdget vethetnek fel a R6k6czi Szovetsdg v6llalkoz6s folytat6sAra val6 kdpessdgdt

illet6en. Amennyiben azt a kOvetkeztetdst vonom le, hogy ldnyeges bizonyalans6g 6ll fenn, fflggetlen
k0nywizsg6l6i jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az egyszertsitett Cves besz6mol6ban ldv6
kapcsol6d6 k0zz6t6telekre, vagy ha a kbzzdtdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell
vdlemdnyemet. K0vetkeztetdseim a fiiggetlen k0nywizsg6l6i jelentdsem d6tum6ig megszerzett
k0nyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. J0v6beli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okoztratj6k azt,hogy
a R6k6czi Sz0vetsdg nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.
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Ert6kelem az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutat6s6t, fel6pit6sdt 6s tartalm6t, beledrtve a
kiegdszit6 melldkletben tett kilzzdtdteleket, valamint drtdkelem azt is, hogy az egyszertsitett dves
besz6mol6ban teljes0l-e az alapul szolg6l6 tigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

c

Az ir6nyitassal megbizou szemdlyek tudomds6ra hozom - erydb k6rddsek mellett - a k0nywizsghlattwtenlt
hat6k0rdt ds litemezdsdL a k0nywizsg6lat jelent6s meg6llapitiisait, bele6rwe a Rdk6czi Sz0vets6g 6ltal
alkalmazott bels6 kontrollnak a k0nywizsg6latom sor6n 6lalam azonositottjelent6s hi6nyoss6gait is, ha voltak
ilyenek.

Budapest, 2020. mdjus 15.
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