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A Maryar Viirdskereszt Orsz{gos
veet6s6ge rgzhrc
Elvdgeztema Maryar v0roskereszt
2o1l.6vi koztrasznriegyszeriisitett
6ves besz{mol6jr{naka
kdnywizsgAlat6t' amely kozhasznd
egyszeriisftettdves beszimol6 a
2011. december 31-i
fordul6napraelkdszftettmdrlegbdlmelybenaz eszkiizdk6s forr{sok .egyu6v6g0sszeg
g s2l
3448 F! a m6rleg szerinti t6rry6r'i
k&zhasznrrieredn6ny -rss 47gE Ft"
a trfrry6vi vrf,tarkozdsi
eredm6ny 23 474 E x.t -' €s az ezenid6ponttal
vhgzbdddwe vonatkozd eredmeny-kimutatrisb6l,
valamint k0ztrasznrisigijelentdsb6l6ll.
Az el6z6 6v (2010') kdnywizsgdlata alapjdn
a Maryar vdroskereszt kilzhasnfiteryszerfisitett
dves
beszdmor6jaHITELESIT6 zAnaoE*al
kerurt min6sftesre.
A vezetdsfelel6ss6gea ktlzhasznf egrsz.erffsftelt
6vesbesz6nol66rt
A ktiztrasnri egyszeriisitett dves beszdmoldnak
a szfunviteli kirvdnyben foglaltak 6s a
Magyarorszdgon elfogadott riltal6nos szimviteli
elvek szerint ttirtdno elkdsz(t€se is val6s
bemutatiisaa Magyar vdniskereszt feleloss€ge.
Ez afeleldssdgmag6banfoglalja az ak6rcsal6sb6l,
akdr hib6b6l ered6, l€nyegeshibSs 6llitisolt6l
mentes kdztrasznriegyszeriisitett6ves besz6mol6
elkdszitdse6s val6s bemutatasaszempontjdb6l
relevrinsbels6 ellen6rz6skialakitrisd! bevezetesdt6s
fenntartdsdt; a megfereld szdmviteli politika kivd.rasztdsdt
6s alkal mazn*6\ valamint az adott
kdr0lmdnyekktiz0tt 6sszer0szdmviteli becsl6sekelkiszitdset.
A k0nywizsgf t6 feleldssege
A mi feleldssegiink a kdzhasznri egyszeriisitett 6ves beszrlmol6
v6lem6nyez6
se az elv€gzntt
kdnywizsgfilat alapjin, valamint a kizhasznusdgi jelentis
ds knzhoszmj egrszerlisttett cves
beszdmol, dsszhangidnakmegitilise. A kdnywizsgdlatot
a magyar Nemzeti K6nywizsgrf,lati
standardok is a kdnywizsg6lata vonatkoz6 - Magyarors'dgon
ervenyes- t6rv6nyek 6s ery6b
jogszabr{lyokalapjrinhajtottamvdgre.A fentiek
megkovetelik,hogy megfeleljiinkbizonyosetikai
kdvetelmdnyeknek'valamint hogy a kOnywizsgdlatottigy tewenlJkmeg
cs vkgenitkel, hogy kell6
bizonyossdgotszerezziink arr6l, hogy a kiizhaszrf egyszerfis{tett
6ves beszirnol6 nem tartalmaz
l6nyegeshibds 6llitr6sokat.
A kdnywizsgalat magdban foglalja olyan eljr{nisok vdgrehajtfuit
amelyek celja k6nywizsg6lati
bizonyitdkot szerezni a kdzhasznri egyszenisitett dves
beszdmol6ban szerepl6psffiffl
6s

kdzzitcteleh6l'A kivdtasztott
elj6.nisok,
bele€rtve
a koztrasznt
egyszertsitett
u7E*Sl?ffiif
sZT.-szepTamrisKdnywizsg6l6- 6sAd6szak6rt6
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csaldsb6l' akfu hibebol ered6,
lenyegeshibds rill{t6sai kockdzardnak
felm6r6sdtis, a kdnywizsg,I.
megftdldsdtdl fiiggnek' A kdnywizsgdlat
magdban foglalja tovr{bb6 az arkarnazott
sz{imviteri
alapelvekdrvdnyesiildsdnek
ellendr"tset.
Meggydzoddsiink' hory a megszerzett
k6nywizsg6l ati bizonylt*kelegend6
cs megfelel6 alapot
nyfjt k0nywizsgdl6i zlraddkunk
megartdsft62.
Zfintilfik
A kdnyrnrizsgdlatsorrina lvlagyar
vdrdskeresd.khzhasmitegyszerfisitett
dvesbesz^rnot6j6t annak
rdszeit cs tdteleit' azok konyvelisi
6s bizonylari ardtdmasztds
at az 6w6nyesnemzeti k'nywizsg'rati
standardokban foglaltak szerint
felfilvizsgriltam, €s ennek alapjrin
eiegend. ds megfelel.
bizonyoss6gotszereztemarr6l, hogy
a kdztraszrri egyszeriisitettdves besz{mol6t
nem a sz{mviteli
tdrudnybenfoglaltak cs az 6ltal6nos
szrf,mvitelielvek szerint kdszitettck
el, v.lemdnyem szerint a
kdzhasarrieryszerfisitett6vesbeszirnol6
a Magyar vrirdskereszt2011. december
31-6n fennr{ll6
vagyoni' p$nzltgi dsjdvedelmi helyzetdr6l
nem mutst megbizrrat66s val6s kdpa.
A H;zhasznilsdgi
jelentds a kizhasznrt egtszertisttett
dvesbeszdmordadstaivar dsszhangban
van.
viesg6lat*nk alapjdn a hitelesft6 zdradilkkiadris6t
korrdtoznunkkeilett.
Ezalapjdna
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