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2. sz. melléklet

TELJESSEGI NYILATKOZAT

A MAGYARORSZAGI EGYHAZAK OKUMENIKUS
TANÁCSÁNAK SzÖvETSÉGE (továbbiakban MEÖT)
(1,117., Budapest, Magyar Tudósok Körútja 3.)
- Képviseli Dr. Fischl Vilmos főtitkár -

2 0 1 8 december 31.-i állapot szerint elkészített rÖzHaSzNÚ
EGYSZERŰSÍTETT pvps BESZÁMoI-ÓlÁNnr és kapcsolódó
dokumentumainak fe lülvizs gálatáv aI ö s szefüg gé sben -annak érdekében,
hogy a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a Számvitelről szóló
2000. évi C. Tv - nek, valamint a Számviteli Tv-ben meghatározott
egyéb szervezetekre, illetve ezen szervezetek beszámoló-készítési és

könywezetési kötelezettségének sajátosságairól kiadott Korm.
rendeletnek való megfelelésről véleményt alkothasson -

i g a z o l j u k,hogy legjobb tudásunk szerint képviseltük az auditáláx
során az alábbiakat:

1. / Felelősek vagyunk a Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
2000. évi C. Tv - nek megfelelóen nyilvántartott adatokból
történő összeállításáét1-, a Beszámolónak a Törvénnyel , a

vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel és tényekkel való
összhangjáért , azért, hogy a Beszámoló a MEÖT vagyonáról-,
pénzűgyi és jövedelmi helyzetéről hű és valós képet mutasson
az év fordulónapján.

2. l Az Éves beszámoló összeállítása előtt valamennyi rendelkezésre
álló bizonylat és a 2018 évet illető gazdasági esemény elszámolásra
került, amelyet a Beszámolő taftalmaz.

3. / Felelősségünk azolyanbelső kontroll kialakítása és működtetése,
amely lehetővé teszi olyan pénzügyi kimutatások készítését,
amelyek nem tafialmaznak lényeges hibás állítást.

4. l Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a Beszámoló forduló-
napja utáni időszakban törlént események miatt a pénzügyi
kimutatások tekintetéb en kiigazitást igényelt.
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5. / Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé
tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételtközzétételét
vagy az előző időszaki hibák korrigálását a tényidőszaki pénzügyi
kimutatásokban.

6.1 K i j e l e n t j ü k, hogy a 2018 december 31.-i állapot szerint
elkészített Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
felülvizs gálata alkalm áb ől a könywizs g áIő ft szér e szol gáltatott
adatok és információk teljeskörüek; nincs tudomásunk olyan
bárminemű lényeges tartozásről, vagy követelésről, amely a
Beszámolóban foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná a MEÖT
pénzügyi helyzetét.

B udap e st, 2019 február25.



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTES

a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖxunrBNIxus reNÁcsa szÖvorsÉcnNBx Közgyűlése

részére

Vélemény

Elvégeáem a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKuli,tgNtrus TANÁCSA SZÖVETSpcpNpr ( rövidítve

MEÖT ) 20l8 évi egyszerűsített éves beszámolójának könywizsgálatát, amely egyszerűsített éves besámoló a 2018

december 3l-i fordulónapra készített mérlegből * melyben azeszközök és források egyezö végösszege 113.497 eFt,a

tárgyévi eredmény 7.767 e Fí vesáeség -, és az vgyanezen időponttal végződő üzleti éwe vonatkozó

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is taftalmazó kiegészítő

mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszenisített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a MEÖT 2018

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti éwe vonatkozó

jövedelrni helyzetéről a Magyarországon hatályos, a sámvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a

továbbiakban:,,számviteli törvény").

Avélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra

vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyébjogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok

értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem ,.A könyvvizsgáló egyszerűsített éves besámoló

kön1"lvizsgálat áért v alő felelőssége" szakasza tartalnazza.

Független vagyok a MEÖTtől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könywizsgálói

Kamara,, A könlwizsgálói hivatás magatarlási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban,

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai standardok Testülete által kiadott

,,Könywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az lgyanezen

normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem , hogy az áItalam megszerzefr könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt

véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a MEÖT 2018 évi közhasznúsági mellékletéből álInak. A vezetés felelős a közhasznúsági

mellékletnek a3501201l. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban törlénő elkészítésééít.

A fiiggetlen könyvvizsgálói jelentésem ,,Vélemény" szakaszában az egyszerisített éves beszámolóra adott

véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem

bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló áItalam végzeít könyvvizsgálatával kapcso|aíban az én felelőssógem a

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a

könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek , vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok , hogy a közhasznúsági melléklet

lényeges hibás áIlítást tartaImaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a

tekintetben nincs jelenteni valóm.



A vezetés és azirányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számvite|i törvénnyel összhangban történő és a valós

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléft, amelyet a vezetés

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon a lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló

elkészítése.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a MEÖT pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságoí szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze

nem tartalmaz lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó fiiggetlen

könyvvizsgálói.ielentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia ana, hogy

a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az

egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások lényegesnek minősülnek, ha ésszerű |ehet az a

várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves

beszámo l ó alapján me ghozott gazdasági dönté seit.

A Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

o Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló lényeges hibás állításainak kockázatait,

kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint

elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához.

o Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan

könyvvizsgálati eljárásokattervezzek meg, amelyek azadott körülmények között megfelelőek.

. Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelóségét és a vezetés által készített

számviteli becslések és kapcsolód ó közzétételek ésszerűségét.

. Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a

kiegészítő mellékletben teít közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

. Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálaítervezetr"

hatók<irét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapítasait, beleértve a MEÖT által alkalmazott belső

kontrollnak a könywizsgálatom során áItalam azonosítottjelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

(

Budapest, 20 l 9 február 2 5.
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HVzloiris adailk E FT-ban

Sot,"

sZam
A léiei negnsvezése Eiőzó év

helyesb íiései
Tárgyév

2 .]

]
A. 0sszes közhasznú ievékenvséE bevételt

{1 , +2.+3.+4.+5,) 49 
" 
9oo 49.878

2 41.9o8 41.417

3, a)a|apilóiól }capott b +_[ j.z etó s Jo.64o 31.4?o
4 b) kózponti kö|iségtletéstői b.5oo 4.ZJo

5. c) helyi önkormányzattói 2. ooo 2. ooo

5 di társadalomhiztos ítotol

e) egyéb, ebből 1 i,
]la.]- { - l.b4
2a18. 85 2.7 68 1.697

8 2. Paiyázati úton elnyert tárlocatás

3 3. Közhasznú ievékenvsecbiiL szá:rnazó bel,éiei 5.3?6 6" 8oB

10 4 Tagdílbo] szár,ma:o bevéiei 1. 65o 1.65o
11 5. Egyébbevetei, é § pii. tev.beV. L.oa6 a

12 B, válIaikozási tevékenység bevéieie

13 C. Összes bevéíel {A.+B,) oO n Q í,]?í1TJaUlU

14
D. Kőehasznú tevékenység ráfordíiásai

(1 .+2.+3.+4.+5.+6.i j9 .2L2 i7.645
15 1 , A.nyaojelieoű ráíord ttások 27.74!+ 26 "3aT
16 2. Szeméivi jelIegű ráford iiások 2a.825 2o"812
17 3, Ei-tékcsökkenósi ieíras 9.4]_7 o ?an

1B 4, Egyéb r-áforditásck
1 F,{ }Á lő,{

19 5. Pénzügyi múveleiek ráfordítál.ar 1

20 6. Rendkivűli ráforC ítasok

21.
E. Válla!kozási tevékenység ráfordításai

(1 .r2.+3.+4,+5.+6.)

ll- 1, AnyaglelIegű ráiordíiások

23, 2, Személyi jellegű ráíorditások

24 3. Édékcsökkenési íe írás

25 4 igyób ráíoidítások

,26,

)1 6, RenCkívűli ráíoi-díiásck
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Az egyéb szeryezet megnevezése.

Statisztikai számjei vagy adószám (csekkszámIaszám)

t1,Hey,,i,"qonszÁer nGy}l+z,.{K {)KUT,,{E],I-I1íUS T,§{AC §Á§ÁK

1]_17.1 Budapest,, }fafiyar Tudósok lcörútja 3.

adaiok E FT-ban

AZ egyéb szervezet címe

2 o 1 ö

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek)
heIvesb ítései

Tárgyév

e l, c ai e

zó F, Összes ráfordítás (D,tE.) 59 .2L2 57.645
29. G, Adózás előtti eredménye (B.-E )

30_ H. Adófizetési kötelezettség

31 l. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

3l. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D )
9. 312 7 "767

rÁlÉrozrnró ADAToK

33 A. Személyi jellegű ráfordítások 2a.825 2o.8l2
34 1 Bérköltség 14. 491 } 5,13s
1A ebből: - megbízási díjak

Jb -,tiszteletdíiak

71 2 Személyi jellegű egyéb kiíizetések 2.5T9 2,26o
38, 3, Béqárulékok 3.755 3,4]-4
39, B, A szervezet által nyúltott támogatások 911 68o

nrl C. T*vábbuta!ási céilal kapoit támogatás

11 D. Továbbuiait támogatás
q,l1 68o

42 Közhasznú eredmény
-;'-, l ar a+J _brTel(csoK!íene§

4+ Kőzhasznú tevélcen;rsé8
korrigált eredménye

9 .3I2
o A1 .7
Ja-Ll

T.76T
9.73B

1o5 L.97l

].:j l_i]!j,!,i,a

Budapest, ?o19 " f ebruá.r 25.
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Statisztikai számjeI vagy.ad_ojaáIL(csekkszámlaszám)

ITAGYAROR§ZÁGI EGYIi]{"ZÁK öKü}ial{rKü§ TA§ÁOSÁ§AK
Az egyéb szeryezet megnevezése;

Az egyéb szervezet címe:
1117'., Budapest, Iűagyar Tudósok tr63df:ja 3.

KETTŐS KöNYW|TELT VEZETŐ rcyÉg SZERVEZETEK KÖzHAszN Ú EGYsZERŰsirrrr
Évrs BEszÁMoló.lÁHnr MÉRLEGE Év

adatok E FT-ban

a o 1 ö

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek)
helyesb ítései

TárgyéV

a b c d e

1 A. Befektetett eszkózök (2-5. sorok) 1o3.1o4 94.35o
2. | |MMATERIALIS JAVAK

3 ll, TARGYl ESZKOZOK 1o3.1o4 94-31o,
4 ll], BEFEKTETETTprnzüOyt EsZKöZöK

5 lv BEFEKTETEíTrszxözöxrRrrxHrLyrsairrse

6 Forgóeszközök (7-10. sorok)
'] 7 nnEL l a vv f 19. o3o

7 l KESZLETEK

8 ll KOVETELESEK 9 395

9 lIl. ERTEKPAPlROK

10 lv, ppnzrszxözöx 16.996 18.635,
]1 c. Aktiv időbeli elhatárolások 1qd 11v

12. EszKÖZöK (nrrivÁx) összrspH (1 +6 +11. soO 12o.3o3 Ilj.49T
lJ D. Sajáttőke (14,-19. sorok) 119. o41 LaL.2T 4

14. t tttouLÓ TÖKE /JEGYZETTTÓKE

15 ll TőKEVÁLTozÁs l EREoirlenv I28,353 119. o41

lb, lll rrxörörrrnntnLÉx

17 lV ERIÉKELESl TARTALEK

1B
_ rÁncvrvt EREDMENyAlAprrvexrNiysroeőLV rxözHnsznúrrvrxrnysÉoaőLt 9 .3L2 7.T6T

19. Vl, rÁnoyÉvt rnrnuÉnyvÁLrnLKOZÁSl TEVÉKENYSÉGBőL

20. E. Céltartalékok

21 F. Kötelezettségek (22,-23. sorok) 6a2 494

l HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSEGEK

lJ tI RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSEGEK 6o2 494

24. G. passzív időbeli elhatárolások 66g l.T29
25

FoRRÁsoK (PAsszíVÁK} összesrH
(13.-20.+21 +24. Sor)

1 2o. 3o3 L1"}.497

Keltezés: Budapest,, 2o19. februát, 25.

T.17,15/D.r.sz. - 1 -AB Nyomtatvány


