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A MOZGÁSKoRLÁTOZOTTAK soMoGY MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

2013. évi közhasznű egyszerűsített óves beszámolójának felülvizsgálatáról és
könywizs gálói hitelesítéséről

A Moz gásk orlátozottak S om o gy Me gyei E gyes ülete Küldti ttgyűlés én ek.

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolój áról késiült j eléirtés.

közhasznú

Elvégeztem a Mozgáskor|átozottak Somogy Megyei Egyesülete, 2OI3. évi kÓzhasznu
egyszenisített éves beszámolój ának, a könywizsgá|atát, amely közhasznú egyszerűsített éves
beszámoló a 2013. december 3 1-i fordul őnapra elkészített méilegből _ melyíen az eszközök
és források egyező végiisszege 531.899 E Ft, a mérleg szerinii eredmény 13.840 E Ft -,és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűiített éves eredmérry kimutatásból, a
közhasznúsági jelentésből, valamint a számviteli politika meghat ározo elemeit es az egyeu
magy ar áző info rmác i ókat tar1alm aző kie gészítő mel l ékl etb ő l ál 1.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszeÍűsített éves költségvetési besziímolónak a számviteli törvényben
foglaltakkal és a Magyatorczágon elfogadott általános számviteli elvekkel tisszhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyanbelső kontrollokért, amely:eket
a vezetés szükségesnek tart a\thoz, hogy lehetővé váljon az akfu csalásból, akár hibából áredő
lényeges hibás állításoktól mentes éves besziámoló elkészítése.
A könywizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves közhasznú besziímoló véleményezése
könywizsgálatom alapján. Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati
Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes _ torvények és
egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok Áegkövete1ik, hogy
megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek' valamint hogy a kcln1irvizsg álat'ot illy
tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerczzek arról' hogy az evős
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerczni az egyszenísített éves közhasznú besi,imolobán



I szereplő összegekről ésközzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve azegyszenísített
éves költségvetési beszámoló akiír csalásból, akrír hibából ...áő, lényeges hibás állításaikockénatának felmérését is' a könywizsgáló megítélésétől fiiggnek. 

'A"kockánatok 
ilyenfelmérésekor a könyvvizsgálő az éves beizámoligazdálkodó -."gyseg 

általi elkészítése ésvalós bemutatása szempontjából releváns belső Éontrollt -eíi. ,iert [Áii, hogy olyankönywizsgálati eljrárásokat Íervezzen ffieg, amelyek az adott kcirihenyek közöttmegfelelőek, de nem azérÍ, hogy a vál|alkozás belső kontrolljanak hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon' A könywi zsgáIat magábanfoglalja iovabbá az alkalmazottszámviteli politikák- megfelelőségének és a vezetés 

-altal 
kiszíiett szrámviteli becslésekésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves közhasznú beszámo1ó átfogóprezettálásátak értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgálati

bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyrvizs[átoi zaradZkom *.guoa.aro'.

Vélemény:

A könywizsgálat során a Mozgáskor|átozottak Somogy Megyei Egyesületének 2013.
óvi közhasznűt egyszerűsített éves beszámolóját, annak iészeit o' tot"iőit, azok könyvelésiés bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könywizsg álati standardokbanfoglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és mógfelelő bizonyosságot
szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves közhasznú beszámolót a számviteli
törvényben és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésÍ éskiinywezetési kiitelezettségéről szóló 22412000.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak ésaz áItalános számviteli elvek szerint készítették el.

VéIeményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Mozgásk orlátozottak
Somogy Megyei Egyesületének 2013. december 31_én fennálló ougyi'i, pénzügyi ésjövedelmi he|yzetéről megbízható és valós képet ad.

Kaposvár,2014. 03.24.
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