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V6lem6ny

Elvdgeztiik a Habitat fbr Humanity Magyarorszeg Alapjrveny (1065 Budapest, Hajos u. 9. 4
em./16., ad6szima: 186727'72-2-12. tovabbiakban: Alapitveny) 20t8. dvi egyszeriisitett dves
beszimol6jinak kdnyvvizsgiilatit, amely egyszenisitett eves beszdmolo a 2018. december
I1-i fordul6napra kdszitett mdrlegbol melyben az eszkozok 6s lbr6sok egyezd vegosszege
31 776 E Ft, az 

^dozoft 
eredmeny -2 0.13 E Ft vesztesdg -, ds az ugyanezen idoponftal

vdgz6d6 uzleti evre vonatkozo eredmenykimutatesb6l, valamint a szimviteli politika jelent6s
elemeinek 6sszefoglalasit is rartalmazo kieg6szito mell6kletb6l dll.

Vdlemdnytnk szerint a melldkelt egyszedisitett 6ves beszdmo16 megbizhato ds val6s kdpet ad
az Alapitvany 2018. december 3l-dn lbnnrill6 vagyoni ds pdnzugyi helyzet6r<il, valamint az
ezen id6ponttal vdgz6d6 rizleri dvre vonatkoz6 jovedelmi helyzetdr6l a Magyarorszagon
hat,lyos, a szdmvitelrdl sz6lo 2000. dvi C torvdnnyel osszhangban (a tovabbiakban: szim-
vitelitorveny).

Tel U2919--109
Fo\: l/2918-+86
nlonetakfiirllad!!e.hu

A v6lem6ny alapja

Konyvvizsgilatunkat a Magyar Nemzeti Konywizsgelati Standardokkal osszhangban 6s a
k6n).\,.vizsgAlatra vonatkoz6 Magyarorvdgon hatalyos - torvdnyek ds egy6b jogszabrilyok
alapj6n hajtottuk vdgre. Ezen slandardok drtelmdben lennell6 felel6ssegunk bcivebb leiriisiit
jelentesunk ,,A k6nyvvizsgAi6 egyszeriisitett 6ves beszAmol6 konF"vizsgilatidrt valo feleltiss6ge,.
vakasza tartalmaz za.

Fiiggetlenek vagyunk az Alapitvrinltol a vonatkoz6, Magyarorszagon hatalyos jogszabrilyokban
6s a Magyar Konyvvizsgeloi Kamara ,.A konywizsgdl6i hivat6s magatartasi (etikai) szabalyair6l
es a lbgyelmi eljrirrisr6l volo szabAlyzata' -baq valamint az ezekben llem rendezett k6rddsek
tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Stadardok Testulete dltal kiadott ,,K6nF.vizsgilok Etikai
K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, es megfeleliink az ugyanezen norm6kban
szerepl6 tovabbi etikai eliiirisoknak is.

Meggy6z6ddsiink hogy az altalunk megszezei k6n)"wizsgelati bizonyitdk elegend6 es
megfelel6 alapot nyujt vdlemdnyunkhdz.
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A vezet6s 6s az irinyitdssal megbizott szemdlyek feleltissege az e$/sz€r(sitett 6ves
beszimol66rt

A vezetds felel6s az egyszertsitett dves beszdmol6nak a szamviteli t6rvdnnyel dsszhangban
t6n6nd 6s a val6s bemutads k6vetelmdnyenek megfelel6 elkeszitds&rt, valamint az olyan belyi
kontroll6rt. amelyet a vezetds szuksigesnek tan ahhoz, hogy lehet6vd vriljon az aker csahsbol,
akar hibribol eredo ldnyeges hib6s ellitastol mentes egyszeriisitett 6ves beszimol6 elkeszit6se.

Az egyszerlisitett 6ves beszimolo elkdszitdse sorin a vezet6s felel6s aze( hogy felmdrje az
Alapitv,nynak a vellalkozrs folltatisAra val6 kepesseg6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en
kbzzi tegye a vAllalkozis folytatesAval kapcsolatos informeci6kat, valamint a vezetds felel a
vallalkozis fol,,tatesanak elvdn alapulo egyszeriisitett dves besz6molo 6sszeeuitd666rt. A
vezetdsnek a villalkozas fol),tatAsdnak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
drvenyesiildset eltdr6 rendelkez6s nem akaddlyozza. illetve a vallalkozesi tevekenysdg
folfatasenak ellentmond6 tdnyez6, konilmdny nem 6ll fenn

Az ir[nyitessal megbizott szemdlyek felel6sek az Alapitveny pdnziigyi beszemolasi folyamatrnak
fehigyelel6drt.

A kiin,ryvizsgil6 egyszeriisitett 6ves beszimoli kiinlwizsgilati6rt val6 feleldssage

A kdnywizsgalat soren ce:unk kell6 bizonyossigot szerezni arr6l, hogy az egyszeriisitett dves
beszimolo egisze nem tartalmaz al<ar csaldsbol, akir hibab6l ered6 l6nyeges hibds dllitdst,
valamint az, hogy ennek alapjen a velemdnlunket tartalmaz6 fliggetlen konlwizsg6loi jelent6st
bocsissunk ki A kell6 bizonyossdg magas foku bizonyossdg, de nem garancia ara, hogy a
Magyar Nemzeti Kdn),\,vizsgelati Standardokkal dsszhangban elvdgzett k6nywizsgilat mindig
feltarja az egyibkent laez6 ldnyeges hibrs ellildst. A hibris allitasok eredhetnek csalesb6l vagy
hibrib6l, ds lenyegesnek minosiilnek ha dsszerii lehet az a varakozis, hogy ezek onmagukban
vagy egyr.ittesen befolydsolhatj6k a felhasznAl6k adod egyszenisitett dves beszamolo alapjin
meghozott gazdasegi ddntdseit.

A Magyar Nemzeli Konywizsgelati Standardok szerinti konyvvizsgdlat egdsze sor6n szakmai
megitdldst alkalmazunk ds szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy6b informicirik: A kdzhasznisigi rnell6ktet

Az egyeb informeciok a Habitat for Humanity Magyarorsz6g Alapitvdny 2Ol8 evi
kozhasznisagi mell6klet6b6l rillnak. A vezads felelos a kdzhaszntsegi mell6kletnek a 350/2011
(Xll l0 ) Kormanyrendelet vonalkozo eloiresaival osszhangban tonen6 elkeszitdse6rt. A fuggetlen
konywizsg6l6i jelentesiink ,.Vdlem6ny" szakaszilban az egyszenisitett 6ves beszimol6ra adott
vdlemdnyunk nem vonatkozik a kdzhaszn[sagi melldkletae, es a k<;zhasznusagi mell6kletre
vonatkozoan nem bocsatunk ki semmilyen formAj, bizonyossdgot nlujt6 k6vetkeztetest

Az egyszeriisitett eves beszamolo eltalunk vegzett kdnlnvizsgelataval kapcsolatban a mi
felelossegunk a kdzhaszntsigi melldklet atolvasisa ds ennek soren annak mdrlegelesq hogy a
kdzhaszntsdgi melldkletben foglalt egydb inform6ciok lenyegesen ellentmondanak-e az
egyszeriisitett dves besz6mol6nak vagy a k6nywizsgelat sorAn verzett ismereteinknek, vagy
egyibkent ugy trinik-e, hogy azok ldnyeges hibls allirAst tarralmaznak Ha az elvegzett munk6nk
alapjdn arra a kovetkeretesre jutunk, hogy a kdzhasznftagi melleklet ldnyeges hib6s ellitest
tanalmaz, kdtelessegiink enol ds a hibes ellitas iellegerol ielentest tenni. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni valonk.



Tovribbri:

. Azonositjuk es felmerjrik az egyszeriisitett dves beszemolo akdr csal6sbol, aknr hibdbol
ered<i l6nyeges hibes allitdsainak kockiatait, kialakitjuk es vdgrehajljuk az ezen kockdza-
tok kezeldsdre alkalmas kdnywizsgrilati eljdriisokat, valamint elegend6 6s megfelel<i
ktinywizsgilati bizonyitikot szerziink a vdlemenyiink megalapoaisihoz A csal6sbol ered6
ldnyeges hibris illitis tbl nem t6r6senak kockdzata nagyobb, mint a hibabol ered66, mivel a
csalis magiban foglalhat dsszejitszist, hamisitrst, szandikos kihagyesokal, tdves nyilar
kozatokat, vagy a bels6 kontroll feh,iliresat.

. Megismer.juk a konywizsg6lat szempontjabol relevins bels<i kontrollt annak 6rdekiben,
hogy olyan konywizsgilati eljdrisokat tepezziink meg, amelyek az adott kdnilmdnyek
kozott megfelel6ek, de nem azen, hogy az Alapitviny bels6 konlrolljdnak hatdkonys6gdra
vonatkozoan vdlemen)t nyilvAnitsunk.

. Enetelut a vezetds dltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6gdt ds a vezetds iltal
kdszitett szimviteli becsldsek is kapcsolodo kdzz€tdtelek dsszenisigdt.

. K6vetkeretdst vonunk le arrol, hogy helyenval6-e a vezetes reszdr6l a vallalkozds folla-
tis6nak elvdn alapulo egyszeriisitett dves beszimol6 osszeellitesa, valamint a megszeEett
kdny!,vizsg6lati bizonyitdk alapjin arr6l. hogy fennill-e ldnyeges bizonylalans6g olyan
eseminyekkel vagy fehdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s kitsdget vethetnek fel az
Alapitveny v6llalkozas folyatisAra valo kepessegdt illet6en Amennyiben azt a kdvetkezte-
test vonjuk le, hogy ldnyeges bizonltalansig iill fenn, liiggetlen k6nyvvizsgdloi jelent6-
siinkben f'el kell hivjuk a ligyelmet az egyszeriisitett ives beszimoloban ldv6 kapcsol6do
kozzdtdtelekre, vagy ha a kdzzititelek e tekintetben nem megfelel6ek, min<isitenunk kell
vdlemdnyUnket Kdvetkeaet6seink a ftSgetlen kdnyvvizsgaloi jelentdsrink dAtum6ig meg-
szerzett konywizsgAlati bizonyit6kon alapulnak JOv6beli esemenyek vagy feltdtelek
azonban okozhatjek azt, hogy az Alapitv6ny nem tudja a villalkozdst folytatni.

. Enekeljuk az egyszeriisireft 6ves beszdmolo Atfogo bemuhtasat, felepitdsdt es tanalmat,
bele6nve a kiegeszit6 mellekletben tetr kdzz6tdteleket, valamint dndkeljtik azt is, hogy az
egyszertisitett dves beszemoloban teljesul-e az alapul szolg6l6 r.igyletek is esemdnyek va-
los bemr-rtatdsa

. Az irinyitdssal megbizott szemdlyek rudomasAra hozzuk egydb kdrddsek mellert a
kony!.vizsgAlat tervezett hatokorit 6s utemezdsdt, a kdnyvvizsgilat jelent6s megellapitesa-
it, belednve az Alapitviny Altal alkalmazon bels5 kontrollnak a k6nyvvizsgdlatunk sorin
altalunk azonositottjelent6s hiinyoss6gait is, ha voltak ilyenek.
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