
rUccnrr,rx xomywrzscAr,6r "ror,rxtf s

A Rfk6czi Szdvetsdg tagiainak

V6lem6ny

Elvdgeaem a Rdk6czi Sz0vet#g 2020.6vi eryszeriisitett 6ves beszdmol6jdnak k0nywizsgdtatd! amely eryszeriisitett

Cves besz6mol6 a2020. december 31-i fordul6napra kdsdtett m6rlegb6l - melyben az eszkOzOk ds forrdsok egez.6
v6g0sszege 4.693.975 E Fl az eredmdny 1.545 E Ft (nyeresdg) -, 6s az u$/anezen idOpontcal vfigzfidb udeti 6rrye

vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a szdmviteli politika jelent6s elemeinek 0sszefoglal6s6t is tartalmaz6
kOzhasaris6gi mell6kletb6l, valamint kieg6sdt6 melldkletb6l 6ll.

VClemCnyem szcrtnt a melllkelt egtszer{lsttett Cva beszlmald ncgbtzhatd Cs volds kCpet ad a fulkdczi Sznve*dg 2020.

december 3l-dnfennilb vagont Cs pCnzlgti helyzetCrfll valamint az eun idfponntl v&gzbdd ttzled Cvre wnathozd
jilvedelmt heJyze6rdl a Magruronzlgon hatdlyos, a szdmvitchfll szdlt 2000. dvi C. thrvCnnyel Asszhangban (a

tovdb b lakb an :,,s ubtw ilell fi m &ty ").

Av6lem6ny alapja

K6nywizsgdtatomat a Maryar Nemzeti K0nywizsg6lati Standardolkal 0ssztrangban ds a kOnywizsg6lata vonatkoz6

- Magrarorsz6gon hat6lyos - t0rv6nyek 6s ery6b jogszab6lyok alapjdn hajtottam vd;ge.Eznn standardok drtelm6be,n

fenn6tl6 felel6ss6gem bdvebb le{r6s6t jelent6sem ,,A k0nywizrigdl6 eryszeriisltett dves besz6mol6 konywizsgdtaddrt
val6 felel6ssdge" szakwza tarhlmaza.

Fllggetlen varyok a Rdk6czi Szdvets€gt6l a vonatkoz6, Maryarorsz6gon hat6lyos jogszab6tyokban ds a Maryar
K0nywizsg6l6i Kamara ,, A k0nywizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szabdlyairll Cs a feryekni eljdrdm6l sz6l6
szab6lyzfid'-ban, valamint azezskbennem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetk0zi Etikai Standardok Testiilete
6ltal kiadott ,,K0nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az

uryanezen normdkban szerepl6 tovSbbi etikai el6ir6soknak is.

Megry6zdddsem, hory az flltalam megsznnnll kdnywizsg6lati bizonyitdk elegend6 6s megfelel6 alapot nyfjt
v6lemdnyemhez.

Egy6b informdci6k: A k0zhasznf,sdgi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a (R6k6czi Sz6vets6g) 2020. 6vi kOztraszlis6gi melldkletdb6l 6llnak. A vezetds felel$s a
k0zhasznris6gi mell6kletrek a 3502011. (XII.30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6lr6saival Ossztrangban t0rtdn6
elkdszitds6drt. A ftiggetlen k0nywizsg6l6i jelentdsem ,,V6lemdny" szakaszdban az eryszer{isftett 6ves

besz6mol6ra adott vdlemdnyem nem vonatkozik a kOdrasznrls6gi melldklefie, ds a kozhasznris6gi mell6klefie
vonatkoz6an nem bocs6tok ki semmilyen form6jri bizonyoss6got nyfjt6 kOvetkeztetdst.

Az egyszerltsftett 6ves besz6mol6 6ltalam vdgzelt k0nywizsg6lat6val kapcsolatban az 6n felel6ssdgem a

k0ztraszrris6gi melldklet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy a koztrasanis6gi melldkletben foglalt
erydb inform6ci6k ldnyegesen ellentrnondanak-e az egysz*{isitett 6ves besz6mol6nak vary a konywizsg6lat
sor6n szerzett ismereteimnek, vagy egydbkdnt rigy tiinik-e, hogy azok ldnyeges hibds 6llitdst tartalmazrak.Haaz
elvdgzett munk6m alapj6n arra a kdvetkeztetdsre jutok, hogy a k0zhaszlis6gi mell6klet l6nyeges hib6s 6llitdst
tatlalmaz, k0teless6gem err6l ds a hib6s 6llit6s jellegdr6l jelentdst tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6m.
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A vezet6s 6s az ir{nyftissal megbfuott szem6lyek felet6ss6ge az egyszerfisltett 6ves beszimol66rt

A vezetds felel6s az egyszertisltett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli t0rv6nnyel 0sszhangban t0rtdn6 6s a val6s
bemutat6s kOvetelmdnydnek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds
sztlksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6ll{t6st6l
mentes egyszer{lsftett 6ves besz6mol6 elk6szitdse.

Az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezetds felel6s az.ert,hory felmdrje a Rdk6czi Szovetsdgnek
a vfillalkozis folytat6s6ra val6 kdpessdgdt 6s az adott helyzefirek megfelel6en k}zz*tegye a v6llalkozds
folytatSs6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkoz6s folytatds6nak elv6n alapul6
egyszeriisitett 6ves besz6mol6 0ssze6ll{t6sddrt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az drv6nyes0l6sdt elt6r6 rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a v6llalkoz6si tevdkenys6g
folytatds6nak ellentrnond6 tdnyez6, k0riitndny nem 6ll fenn.

Az ir6nylt6ssal megbizott szemdlyek felel6sek a R6k6czi Sz6vets6g pdnzttgyi besz6mol6si folyamatdnak
fel0gyelet66rt.

A kdnywizsg:il6 egyszerfisftett 6ves besz6mol6 kdnywizsg6lat66rtval6 felel6ss6ge

A kOnywizsg6lat sor6n cdlom kell6 bizonyoss6got szereani arr6l, hogy az egyszerilsitett Cves besz6mol6 egdsze

nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibds 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a

vdlem6nyemet tafialmaz6 filggetlen k6nywizsg6l6i jelentdst bocs6ssak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokrl
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hory a MaryarNemzeti K0nywizsg6lati Standardok&alOssztrangban elvlgzrtt
kOnywizsg6lat mindig feltdrja az egydbk6nt lfitezb l1nyeges hib6s 6llit6st. A hibes 6[it6sok eredherrek csal6sb6l
vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6s0lnek, ha dsszeril lehet az a v6rako zds,hogy ez,ek onmagukban vagy eryuttesen
befoly6solhatj6k a felhaszr6l6k adou egyszertisitett dves besz6mol6 alapjdn meghozott gazAasdgidontdseit.

A MaryarNemzeti K0nywizsg6lati Standardok szerinti kOnywizsg6lat eg6sze sor6n szakmai megltdldst alkalmazok
ds szakmai szkepticiznust tartok fenn.

Tov6bb6:

e Azonosltom Cs felmCrem az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 tdnyeges hib6s
6llit6sainak kockdzatait, kialakitom 6s vdgrehajtom M ezen kock6zatok kezeldsdre alkalmas
k0nywizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 ds megfelel6 kOnywizsg6lati bizonyft6kot szerzek a
v6lemdnyem megalapoz6sdhoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6sdnak kockfuzata
nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csal6s mag6ban foglalhat osszej6tsz6st, hamisit6st, szfnddkos
kihary6sokal t€ves nyilatk ozatokat, yagy abels6 kontroll fel0lir6s6t.

o Megismerem a k0nywizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 konfioltt annak drdekdben, hogy olyan
kOnywizsg6lati elj6r6sokat terrezznk meg, amelyek az adott kOrillmdnyek kOzOtt megfelel6ek, de nem
azfltl,hogy a R6k6czi Sz0vetsdg bels6 kontrollj6nak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an v6lemdnyt nyilvdnltsak.

. Ertdkelem a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdg6t 6s a vezetds 6ltal kdszitett
sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6d 6 kIzz€tdtelek dsszer6s6gdt.

o K0vetkeztetdst vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezet6s rdszdrbl a v6llalkoz6s folytatds6nak elv6n
alapul6 eryszeriisitett dves besz6mol6 0ssze6llit6sa, valamint a me1szerzett konywizsg6lati bizonyltdk
alapj6tt arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban,
amelyek jelent6s kdtsdget vethetrek fel a Rdk6czi Sz0vetsdg v6llalkoz6s folytatds6ra val6 kdpessdgdt
illetden. Amennyiben aa a kOvetkeztetdst vonom le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fllggetlen
k0nywizsg6l6i jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az eryszeriisltett dves beszdmol6ban ldv6
kapcsol6d6 k0zzdtdtelekre, yz5y ha a klrufitdtelek e tekintetben nem megfeleldek, min6sitenem kell
v6lemdnyemet. K0vetkeztetCseim a fltggetlen k0nywizsg6l6i jelentCsem d6tum6ig megszerzett
k0nywizsgdlati bizonyit6kon alapulnak. J0v6beli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okoztratj6k art,hog
a Rdk6czi Sz0vetsdg nem tudja a v6llalkoz6st folytatri.
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u Ert6kelem az egyszeriisltett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutat6s6t, fel6pttds6t 6s tartalm6t, beledrtve a
kiegdszlt6 mell6kletben telt kilzzdtdteleket, valamint drtdkelem azt is, hogy az egyszeriisitett 6ves
besz6mol6ban teljesol-e azalapul szolg6l6 ugyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Az irdnyit6ssal megblzott szemdlyek hrdom6s6ra hozom - erydb kdrddsek mellett - a k0nywizsgdlaltuve?efi
hat6k0rdt ds otemez6s6t, a k0nywizsg6lat jelentbs meg6llapitdsaig beledrtve a Rik6czi Sz0vets6g 6ltal
alkalmazott bels6 konfiollnak a kOnywizsg6latom sor6n 6ltalam azonosltott jelentds hidnyoss6gait is, ha voltak
ilyenek.

Budapest, 202L. m6rcius 31.
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