














































































Fllggetlen Kdnyvvizsg616i Jelent6s

a MaS/ar Mad6rtani €s Termdszetvddelmi Egyeslllet killd0ttk0zgyfl6se r6szdre.

Az egysz€r0sltett 6ves besz6mol616l k6szillt jel€nt6s
Elvdgeztem a Magyar Mad6rtani 6s Termdszetv€delmi Egyesiilet melldkelt 2014. dvi egyszeriisftett dves

beszAmol6j{nak a kdnyvvizsg6latat, amely egyszer{isitett dves beszdmol6 a 2014. december 3l-i fordul6napra
elkeszilett mdrlegb6l - melyben az eszkdzdk ds fon6sok egyezb vdgosszege 852.487 E Ft, a mCrleg szerinti
eredmdny 31.254 E Ft (nyeresdg) -, (s az ezen id6ponttal vdgz6d6 ewe vonaikoz6 eredmdny-kimutatdsbdl,
valamint a sz6mviteli politika meghatdrozd elemeit ds az egydb magyar6z6 inform6ci6kat tartalmaz6
kozhasznrisdgi mellckletbdl 6ll, mely szerint az alaptevdkenysdg eredmdnye 24.550 E Ft (nyeresdg) a

v6llalkoz6si tevdkenysCg eredmdnye 6.704 E Ft (nyeresdg).

A vezet6s feleldssoge az egyszerflsltelt 6ves besdmol66rt
A vezetds felelds az egyszeriisitett dves beszamol6nak a sz6mviteli torvdnyben foglaltakkal osszhangban tortdno
elkdszitdsdCrt Cs val6s bemutat6s6drt, valamint az olyan bels6 kontrollokCrt, amelyeket a vezetds szilksdgesnek

tart ahhoz, hogy lehet6vC vriljon az ak6r csaldsbol, aktu hibAbOl eredd ldnyeges hibds 6llit6sokt6l mentes

egyszeriisitett Cves beszemol6 elk€szit6se.

A kdn)ryvizsg6l6 feleldssdge
Az dn felel6ssdgem az egyszeriisitett dves besz6rnol6 vdlemdnyezese konywizsgalatom alapj6n.

Kdnyvvizsg6latomat a magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban hajlottam vdgre. Ezek a

standardok megkdvetelik, hogy megfeleljek az etikai kdvetelmdnyeknek, valamint hogy a kdnyvvizsg6latot ligy
ter\tezzEm meg Cs hajtsam vdgre, hogy kell6 bizonyoss6gol sz ezzek an6l, hogy az egyszeriisltett dves

besz6mol6 mentes-e a lCnyeges hib6s 6llit6sokt6l.

A konyvvizsg6lat mag6ban foglalja olyan elj6r6sok vdgrehajt6s6t, amelyek cClja k0nywizsgdlati bizonyitdkot
szerezni az egyszer{sltett Cves besz6mol6ban szerepl6 dsszegekr6l ds kdzzCtdtelekdl. A kiv6lasztott eljdresok,

beledrtve az egyszeriisitett Cves besz6mol6 ak6r csalisb6l, akdr hibdb6l ered6, ldnyeges hibfu 6llltdsai
kockdzatainak felmdrCsCt is, a ktinywizsg6l6 megitCldsdtdl fiiggnek.
A kock6zatok ilyen felmCrCsekor a konyvvizsgdl6 az egyszer0sitett Cves besz6mol6 gazd6lkod6 egysdg dhali

elkdszirdse ds val6s bemutat6sa szempontj6bdl relevans bels6 kontrollt azert mdrlegeli, hogy olyan
kdnywizsg6lati elj6r6sokat terv€zzen meg, amelyek az adott kdrtllmCnyek kdzott megfelel6ek, de nem azCn,

hogy a gazd6lkod6 egysdg bels6 kontrollja'nak hat€konysdgara vonatkoz6an vClemCn)4 mondjon.A
konyvvizsgdlat mag6ban foglalja tovdbb6 az alkalmazott sz6mviteli politik6k megfelel6sCgdnek Cs a vezetds 6ltal
kCszitett szdmviteli becslisek dsszerilsdgdnek, valamint az egyszeriisitett eves beszamo16 Atfog6 prezent6l6s6nak

drtdkeldsCt is.

Meggy6z6ddsem, hogy a megszerzett kdnyvvizsgalati bizonyitdk elegendo Cs megfeleld alapot nfijt
k6n)'wizsgd16i vClemdnyem megadAs6hoz.

V6lemdny
VdlemCnyem szerint az egyszenisltett dves beszdmol6 megblzhatd ds val6s k€pet ad a Magyar Msddrtari 6s

Termdszetv6delmi Egyes0let 2014. december 3l -dn fenn6l16 vagyoni Cs pdnziigyi helyzetCrol, valamint az ezen

idoponttal vdgz6d6 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzetdrdl a szamviteli tdrvdnyben foglaltakkal dsszhangban.

A Magyar Mad{rtani €s Term€szetv6delmi Egyeslllet 2014. 6vi k0zhasznls6gi mellCklele a 2014. dvi

egyszerilsiteft dves besz6mol6jinak adataival dsszhangban van.

Budapest, 2015. 6prilis 15.
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