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FUGGETLEN KONYVVIZSGALoI JELENTES
A R6k6czi Szdvets6g tagiainak
V6lem€ny
ElvCgeaem a R6*6czi SzfvetsCg 2021. dvi dves beszdmol6j6nak kdnywizsg6lat6t, amely 6ves beszfunol6 a 2021 .
december 3l-i fordul6napra kCszlten mdrlegb6l - melyben az eszkdzdk ds forrdsok egyez6 vdgosszege 3.901.073 E Ft,
az eredmdny 9.091 E Ft (nyeresdg) -, ds az uryanezen id6ponttal vdgz6d6 tlzleti Cwe vonatkoz6 eredmCnykimutatfub6l,
valamint a sz6mviteli politika jelent6s elemeinek dsszefoglalaMt is tartalrnaz6 kdzhasznts6gi mellCkletbdl, valamint
kiegdszlt6 melldkletbol 6ll.
VdlemCnyem szednl a melukelt dves besdntold megblz,hatd ds valds kdpet ad a Rdkdczt Saivets4g 2021. decembo

3l4n lenndlld vagtonl

Cs pCwlt&)i helyzetbfil, valarfllnt az ezen Aflpontlal v4gzbdd Adefi dvre vonatkozd
Jdvedebal
helyzet{rdl a Magtaronzdgon hatdlyos, a sdnwitelrdl szdld 2000. Cvi C, tbnCnnlel dsszhangban (t tovtibbifiban:
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A v6lem6ny alapja
Kdnywizsg6lnl6m6l a Maryar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal dssdrangban ds a kdny/vizsgelatra vonatkoz6
- Maryarorsz6gon hatalyos - lorvdnyek ds erydb jogszab6lyok alapjdn hajtottam vdgre. Ezen standardok drtelmdben
fenn6ll6 felel6ssdgem Mvebb lelr6sdt jelentdsem ,,A kdnywizsgil6 Cves besz6mol6 kdnywizsg6lat6drt val6
felel6ssdge" szakasza lutalmazza.

F0ggetlen varyok

a R6k6czi Szdvetsdgt6l a vonatkoz6, Maryarorsz6gon hatdlyos jogszabrilyokban ds a Maryar
Kdnywizsgal6i Kamara ,, A kony"wizsgdl6i hivatfu magatartdsi (etikai) szab6lyair6l Cs a feryelmi eljdrdsr6l sz6l6

szabdlyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendez€tt kdrddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testulete

altal kiadott ,,K0n).wizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfelelek az
u$/anezen normdkban szerepl6 tov6bbi etikai el6hdsoknak is.
Megry6zdddsem,

ho$/ az 6ltalam

megszgrzett konywizsgAlati bimnyitdk elegend<i ds megfelel6 alapot

nyijt

vdlemdnyemhez.

Egydb informici6k: A k0zhasznfsdgi mell6klet

Az egy6b inform6ci6k a (Rik6czi Szovetsdg) 2021. dvi kdzhasznrisdgi melldkletdbol 6llnak. A vezerds felel6s a
kdzhaszlis6gi melldkletnek a 350/2011. (XX.30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6irisaival dsszhangban tortdno
elkdszitdsddrt. A fllggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsem ,,Vdlemdny" szakasz6ban az Cves besz6mol6ra adott
vdlemdnyem nem vonatkozik a kdzhasmfs6gi melldkletre, ds a kozhaszn[s6gi melldkletre vonatkoz6an nem
bocsatok ki semmilyen form6jt bizonyoss6got nytjto kdvetkeztetdsl.
Az dves besz5mo16 6ltalam vCgzett kdnywizsg6lat6val kapcsolatban az Cn feleldssCgem a kozhasats6gi melldklet
6tolYas6sa ds ennek sor6n amak mdrlegeldse, hogy a kdzhasznts6gi melldkletben foglalt egydb inform6ci6k
lCnyegesen ellentmondanak-e az Cves besz6mol6nak vagy a kdnyvyizsg6lat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy

egyebkdnt

fgy ffinik-e, hogy azok

ldnyeges hib6s

|Ilitlst tafialmaznak. Ha

az elvdgzett munkdm alapjdn arra a

kdvetkeztetdsre jutok, hogy a kdzhasznts6gi melldklet ldnyeges hib6s 6llit6st tartalnaz, kotelessegem en6l
hibds 6llft6s jellegdr6l jelentdst tenni. Ebben a tekintetben nincsjelenteni val6m.

Cs a

A vezet6s 6s az irdnyltissal megblzott szem6lyek feleloss6ge sz €ves beszimol66rt

A vezetds felel6s az dves beszrimol6nak a szamviteli tdrvCnnyel dsszhangban tortdno ds a val6s bemutat6s
kOvetelmdnydnek megfelel6 elkdszltdsCdrt, valamint az olyan belsO kontrolldrt, amelyet a vezetds szgksdgesnek

tart ahhoz, hogy lehet6vC valjon az ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibas 6llit6st6l mentes dves
beszftno16 elkdszitCse.

Az dves besz6mol6 elkCszitCse sor6n a vezetCs felel6s azdrt, hory felmdrje a R6k6czi Szovetsdgnek a v6llalkozis
folytat6s6ra val6 kdPessdgdt ds az adott helyzetnek megfelel6en k0zzdterye a v6llalkoz6s folytat6sdval kapcsolatos
inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkozas folytat6s6nak elvdn atapul6 dves besz6mo16 dsszedllit6s6Crt.

A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytadsenak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az CrvCnyesulCsdt eltdr6
rendelkezds nem akad^lyozza, illetve a v6llakozisi tevdkenysdg folytat4sdnak ellentrnond6 tdnyez6, korulmdny
nem 6ll fenn-

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek a R6k6czi

Sz0vetsdg pCnztlgyi besz6mol6si folyamat6nak

felugyeletcdrt.
A k0nyvvizsgdlo 6ves besz6m016 kdnywizsgdlat66rt va16 felel6ss6g€

A kdnyvvizsgdlat sor6n cdlom kell6 bizonyoss6got szerezni an6l, hogy az dves besz6mol6 egCsze nem tartalmaz
ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llft6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a vdlemdnyemet
tartahnaz6 fllggetlen k0nywizsg6l6i jelentdst bocsdssak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fok0 bizonyoss6g, de nem
garancia arra, hogr a Maryar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban elvdgzett konywizsgdlat mindig
feltirja az egydbkCnt letezo ldnyeges hibds 6lllt6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l, ds

l

Cssze
lehet az a v6rakozis, hogy ezek Onmagukban vagy egyuttesen
befolydsolhad6t a felhasm6l6k adott dves beszri.rno16 alapjan meghozofi gazdaslgi dontdseit.

ldnyegesnek min6s0lnek,

ha

A MaryarNemzeti K0nywizsg6lati Standardok szerinti konywizsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdldst alkalmazok
ds szakmai

szkepticiznust lartok fenn.

Tov6bb6:

o

Azonosltom

Cs

felmdrem az dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6sainak

kockdzatait, kialakitom ds vdgrehajtom az ezen kock{zatok kezeldsdre alkalmas kdnywizsg6lati
eljdx6sokat, valamint elegendd ds megfeleki kdnyvvizsg6lati bizonyitdkot szerzek a vdlemdnyem

A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llft6s fel nem t6r6s6nak kock6zata nagyobb, mint a
hib6b6l ered6d, mivel a csal6s mag6ban foglalhat Osszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nddkos kihagy6sokat, tdves
nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feltllir6s6t.
megalapoz6sahoz.

.

Megismerem a k6nyvvizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak Crdekdben, hogy olyan
konywizsg6lati etardsokat tervezzek meg, amelyek az adott kortllmCnyek kozdtt megfeleloek, de nem
azCrt, hogy a R6k6czi Szdvetsdg belsd kontrollj6nak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an vdlemdnyt nyilydnltsak.

.

Endkelem a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt ds a vezetcs 6ltal kdszltett
szdmviteli becsl6sek ds kapcsolddo kdzzetdtelek dsszerusdgCt.

.

Kovetkeaetdst vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszdrol a v6llalkozis folytatasanak elvdn
alapul6 Cves besz6mol6 0ssze6lllt6sa, valamint a megszerzett k0nywizsg6lati bizonyltdk alapj6n an6l, hogy
fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel va$/ feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s
kCtsdget vethetnek fel a R6k6czi Sz0vetsdg v6llalkoz6s folyat6s6ra val6 kdpessdgdt illetoen. Amennyiben

azt a kovetkeztetdst vonom le, hogy lCnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fllggetlen k0nywizsg6l6i
jelentdsemben fel kell hlvnom a figyelmet az Cves besz6mol6ban ldv6 kapcsol6d6 kozzdtdteleke, vagy ha

a kdzzCtdtelek e tekintetben nem megfelelOek, min6sitenem kell vdlemdnyemet. Kovetkeztetdseim a
fllggetlen konywizsgdl6i jelentdsem d6tum6ig megszerzett kdnyvvizsgalati bizonyitdkon alapulnak.
Jovobeli esemCnyek vagy feltdtelek azonban okozhatjak az, hogy a R6k6czi Szdvetsdg nem tudja a
Y6llalkoz6st folytatni.

.

Ertdkelem az dves besz6mol6 6tfog6 bemutatdsat, feldpitdsdt ds tartalm6t, beledrtve a kiegdszitd
melldkletben tett k0zzfiercbket, valamint drtdkelem azt is, hogy az dves besz6moldban teljes0l-e az alapul
szolg6l6 Ugyletek Cs esemCnyek val6s bemutattua.

a

Az ir6nyitfusal megbizott szemdlyek tudom6s6ra hozom - egydb k6rddsek mellett - a k0nywizsgSlat tewezetl
hat6k0rdt 6s 0temezdsdt a kd,nywizsg6lat jelent6s meg6llapit6sait, beledrtve a R6k6czi Sz0vetsdg 6ltal
alkalrnazott bels6 kontollnak a kOnywizsgdlatom sor6n 6ltalam azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is, ha voltak
ilyenek.
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