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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖruvrBxrr<us TANÁCSA sZÖvETsÉGÉNEK Közgyűlése

részére

Vélemény

Elvégeztem a MAGYARoRSZÁGI EGYHÁZAK ÓruuBwn<Us TANÁCSA SZÖVETSBcBNBK ( rövidíwe

MEöT ) 2019 évi eryszerüsített éves beszírnolójának könywixgálatát amely eryszenisített éves besámoló a2019

december3l-ifordulónaprakészítettmérlegből-melybenazeszközökésfomísok egyező végösszege l05.8l5eFt,a
trárryévi eredmény 6.756 e Ft vesáeség -, és az uwaíLezfrn időponttal végződő iizleti évre vonatkoó

eredménykimutatasból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartaknazó kiegészÍÓ

mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt eryszedisített éves besámoló megbíáató és valós képet ad a NEÖT 2019

december 3l_én fennálló varyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezltl idóponttal végódő iizleti éwe vonatkozó

jövedekni helyntsről a Maryarorságon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C, törvénnyel össáangban (a

továbbiakban:,,szfunviteli törvény"),

A vélemény atapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standmdokkal össáangbarr és a könywizsgálatra

vonatkozó - Maryarorságon hatalyos - törvények és egyéb jogsabáIyok alapján hajtottam vége. Ezen standardok

értelrnében fennálló felelősségem bóvebb leínísát jelentésem ,,,{ könywizsgáló eryszerűsített éves besámoló

könywizsgiálatáért való felelősség €' szal<asza tmtalmazza.

Független varyok a MEÖT-től a vonatkoó, Maryarorságon hatályos jogszabályokban és a Magym Könywizsgálói

Kamara ,, A könywizsgálói hivatás magatarüísi (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljarásról szőló szabályzata",ban,

valamint az ezpkben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai standardok Testüleüe által kiadott

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

normákban szereplő további etikai előírasoknak is,

Megryőódésem , hory az általarl meglzpruÉtt könywizsgálati bizonyíték elegendó és megfelelő alaPot nYujt

véleményemhez,

Egyéb információk: A közhasznrtsági melléklet

Az egyéb információk a MBöT 2019 éviköáasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a köáasznúsági

mellékletnek a350l20tl. (xIL30,) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban tÖrténő elkészítéséért.

A fiiggetlen könywizsgálói jelentésem ,,Vélemény" szakaszában az egyszenisített éves beszámolóra adott

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

bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyujtó követkeáetést.

Az egyszerúsített éves beszámoló általam végzett könywizsgálatával kapcso|atban az én felelősségem a

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

foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszeflisított éves beszámolónak vagY a

könywizsgálat során szeízeti ismereteimnek , vagy egyébként úgy trinik-e, hogY azok lénYeges hibás állítást

taítalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok , hogy a közhasznúsági meUéklst

lényeges hibás állítást tartalmaz, 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 beszámolóér

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel össáangban történő és a valós

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belsó kontrollért, amelyet a vezetés

szükségesnek tart alűoz, hogy lehetővé váljon a lényeges hibás állítástól mentes egyszerúsített éves beszámoló

elkészítése.

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

A könywizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könywizsgálatáért való felelőssége

Akönyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságotszerezni arról, hogy azegyszer§sített éves beszámoló egésze

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

könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokrí bizonyosság, de nem garancia arra, hogy

a Marym Nemzeti Könywizsgálati Standmdokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig fe|tárja az

egyébként létező lényeges hibás állítíst. A hibás állítasok lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lebet az a

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

beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Maryar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerinti könywizsgálal egésze során szakmai megitélést

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

o Azonosítom és felmérem az egyszedisített éves beszámoló lényeges hibás állításainak kobkázatait,

kialakítom és végrehajtom az ezenkockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint

elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásáútoz.

l Megismerem a könywizsgálat szempontjából relevans belsö kontrollt annak érdekében, hogy olyan

könyvvizsgálati eljárásokat tewezzekmeg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek.

. Ertékelem a vezetés által alkalmazoít számviíeli politika megfelelőségét és a vezetés által készített

számviteli becslések és kapcsolód ó közzétételek ésszerúségét.

. Ertékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és @rtalmát, beleértve a

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszenisített éves

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

o Azinányítassal megbízott személyek tudomására hozom - eryéb kérdések mellett - a könywizsgálatteweznÍt

hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megrállapíüásait, beleérfve a MEÖt által alkalmazott belső

koníollnak a könywizsgálatom során általam azonosított jelentős hianyosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020 marcius 3, fu--, "4/ Baracska László /

BF,R,q*§KA LEj];LÓ
lc2iija si.,ln atatt

er.. r,)i.';i,ici+^lr.,sel t É1

.*c5s_;n : 7OJl,'.iiJ;,:*, LJ

002934 szám alatt bejegzett
köryuvizsgáló



:=::ji.,;+ry-

IE§§§ sa&pmÉg

§tlúapest;

p*get}etí ffifr,yffi§§
2oi[9. d,eeember 3I.-f

2. $s* rne].ldklet

á3.1apoü sa:erínt

x§rgrm,&
s§§

9ae]r

KölB^§ee§flF-
§3§§K

Fti-berr

-\l,€§r6k
'- -- .. ., rr,-§Za,itlTOlí

*lS&F e].srámol,ások
sr?trÁ
Sg§ehót! h:oaaáíár,.

S,Ás §ss2se,§en

-önkornr. adó

1,§

1,

].

_3*-,
§

31,

0'ssms§§ 36

Köveüelések, köte].ez ett-
ségek egyerrlege 21

-pénz;eemk§aök- p6na,tárüan

1s

3T4
b.enkb,a§ Ft 7,5iő,Telffil. beti6t ].oc13átveaeti:eelt Ta,

IS.o1,4

pébaii5yí fedeaet
Pol-T.lP,r;JIl.-ón
2gí8.].2.31

}s.o.35
18.536 _ !\ !\\\

\ ,::

,-
},.

\:^\.';\

,,/a \

1:\ '

.;
_r']

:\,
\'-

).-, ..-i\
' ,,--i;.,,;_---



3,. sz.melléklet

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUUPNIKUS
TANÁCSÁNAK szÖvETsÉGE (továbbiakban MEÖr)
(lll7., Budapest, Magyar Tudósok Körutja 3.)
- Képviseli Dr. Fischl Vilmos főtitkar -

- 2 0 1 9 december 31.-i állapot szerint elkészített KÖZHASZNÚ
EGySzERŰsÍrprr Évrs BEszÁMolÓrÁNer és kapcsolódó
dokumentumainak felülvizsgá|atáv al összefiiggésben -annak érdekében,
hogy a könywizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a Számvitelről szóló
2000. évi C. Tv - nek, valamint a Számviteli Tv-ben meghatarozott
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 képviseltiik az alditá|ás'
során az alábbiakat:

l. / Felelősek vagyunk a Közhasznú egyszenisített éves beszámoló
2000. évi C. Tv - nek megfelelően nyilvantartott adatokból
történő összeállításáért-, a Beszámolónak a Törvénnyel , a
vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel és tényekkel való
össáangjáért , azért,hogy a Beszámoló a MEÖT vagyonáról-,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hű és valós képet mutasson
az év fordulónapján.

2.1 Az Eves beszámoló összeállítása előtt valamennyi rendelkezésre
álló bizonylat és a2019 évet illető gazdasági esemény elszámolásra
került, amelyet a Beszámolő tartalmaz.

3. / Felelősségiink az olyanbelső kontroll kialakítása és működtetése,
amely lehetővé teszi olyan pénzügyi kimutatások készítését,
amelyek nem tartalmaznak lényeges hibás állításí.

4.1 E|végezJiink minden olyan módosítást, amely a Beszámoló forduló_

napja utani időszakban történt események miatt a pénzügyi
kimutatasoktekintetébenkiigazitástigényelt.



5.1

6.1

A-z-

Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek sziikségessé
tennék azelőző évi pénzügyi kimutatasok ismételt közzétételét
vagy M előző időszaki hibák korrigálását a tényidőszaki pénzügyi
kimutatásokban. Egy nem jelentös, de eredményt módosító hibából
eredően az előző időszak 239 eFt-al helyesbítésre került.

Ki j e l e nt j ük, hogy a2019 december 31.-i állapot szerint
elkészített Köáaszrrú egyszerűsített éves beszámoló
felülvizsgálata alkalmából a könywizsgá|ó tészéte szolgáltatott
adatok és információk teljeskörüek; nincs tudomásunk olyan
bárminemű lényeges tartozasról, vagy követelésről, amely a
Beszámolóban foglattakon kíviil jelentősen befolyásolná a MEÖT
pénziigyi helyzetét.

Budape st, 2020 marcius 3.

,é íLí^UüJ,*-
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Az egyéb szervezet megnevezése;

1].17., Budapest, &iagyar Tudósok kör€tj a 3.
Az egyéb szervezet cime

KETTŐS KÖNYW|TELT VEZETŐ rOyÉg SZERVEZETE
Évns BEszÁMotó;Árunr MÉRLEGE

K KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSITETT

Év
adatok E FT-ban

2 o ]. 9

Sor-
szám

Atétel megnevezése E]őző éu
Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

b d A

1 A. Befekteteti eszközök (2-5. sorok) 94. j5o R? ^ áqq

2. l, lMMATERlALls JAVAK

tt. rÁROytESZKöZöK 94,35o 8T,699

4. ltl, BEFEKTETETT pÉNZüGyl rszxözör

5 lV BEFEKTETETTESZKÖZÖK ÉRTEKHELYESBiIESE

6 Forgóeszközök (7-1 0. sorok) ]"9. o3o 18. o5o

7. l. KESZLEIEK

8 ll. KöVETELESEK 395 )O

9. Ill ÉnrÉrpnpínor

10. lv pÉruzeszxözöx 18.635 18"014

1t c. Aktív időbeli elhatárolások
117 66

12 eszxözöx 1arrivÁr; összrseH (1.+6.111. so4 11 1-ag? '1 ntr_R'l{
13, D. Saját tőke (14.-19 sorok) ].].'1,27 4 ??o :.-a4.757

14 t. tnoulóróxE/JEGyZETTTóKE

15 tl róxrvÁnozns t rnEovtÉruy ]-]-9. o4]- ?39 1].].. 513

16. lll rrörörrrnnrnlÉx

ll lv ÉnrÉrrtÉstrnnrRlÉx

18
.. rÁncyÉvt eneouÉnyRuprcvÉxrxysEcaötV (röznRszttú revereNysÉcsóL)

,;7.T67 / trf1.1)O

19 Vl. rÁneYÉvt rnrouÉny vÁu-nLKozAsl TEVÉKENYSÉGBöL

20. E. Céltartalékok

21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) rtaÁ ,l 5

22 l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETrSÉGEK

23. ll. RÖV|D LEJÁRATÚKÖTELEZETTSÉGEK fian 1,5

24. G, passzív időbeli elhatárolások 1 7DaLa l LJ /-: ]::-\ 1. o43

25
FORRÁSOK (PAsszÍVÁK) ÖsszEsEN
í13.-20.+21.+24. sor)

113.49iÓ:;i D*aX 239 1o5.8].5

Bur-l'apeatn 2o2a. r,rárcíus
Keltezés:

T,1715/D,r,sz. - 1 - AB Nyomtatvány
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Siatisztikai számjel vagy ad{6zám (csekkszámlagárn)

rtAG í rE OP'S Z/l G r E GYHÁZÁfi , 0 Ki]l, jE]i TiíI]s T.üf/tC SIJIIAK
sZOT-ET,SHGEAz egyéb szervezet megnevezése;

1I1,?., Buiiapest, ilag;rar Tudósok körútja 3.
Az egyéb szervezet címe:

KETTŐ§ KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK rÖZHnSZruÚ
E GYSZE R Ű s Írrrr Éve s B E§zÁM o tÓJÁrunx E RE DívI É NYK| M U TATÁSA

2 o 1, 9 ÉV adatok E FT-ban

Sor-
szám

Atétei megnevezése Eőző év
Előző áv(ek)
helvesbítései

Tárgyév

A h d

1
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

í1.+2.+3.+4,+5,) 49.87B 52.3:8?
2. ,1, 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4L,4lT 4l - 654
,l

a)alapitótól 3:-,4To 32.!T8
4. b) központi költségvetéstől 4. 25o 5.45o
5. c) helyi önkormányzattól 2. ooo 2.5oo
b, d) társadalombiztos íiótól

7. e)egyéb, ebből 1-1'.
zola a>
2ő;79 ", T15 1_rlY/

n 2. Pályázaii űon elnyert lámogatás

9. 3. Közhasznú tevékenységbői száimazó bevétei 6. Bo8 8.942
10. 4. Tagdíjbtii származó bevátei 1. b)o 1.65q
11 5_ Eovéb bevélel.. . r. , l. -"' í) _q n] '}-t éir _ n §T/pí 6 l é J

,l 
d.]:

12 B, Vállalkozási tevékenység bevéiele

í3. C. Összes bevétel (A.+B.) 49.878 8? ,aR?

14,
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

(1.+2.+3.+4.+5.+6,) 57.645 59,l*43
l5.

,l 
, Anyagjellegű ráíord itások 26.3oT 29,52a

j6. 2, Személyi jellegű ráfordiiások 2o.8L2 2o.813
17. 3. Értókcsökkenési leírás 9.T38 T.684
18 4. Egyéb ráfordíiások Iöt ]-. o85

19 5. Pénzűgyi műveletek ráíold ításal T 1o
20. 6. Rendkívűli ráfordítások

21.
E. Vállalkozási tevékenység táfordításai

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

22. 1, Anyagjellegű ráfordítások

23. 2. Személyi jellegű úfordítások

24, 3. Eítékcsökkenési leirás

25 4. Egyéb ráforditások

lb. 5. Pénzügyi műveletek ráíord íiásai

2?. 6. Rendkívűli ráfoidítások

I17t5/D,r,sz. - 2s -AB Nyomtatvány
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Az egyéb szervezet megnevezése: §aÖVSTSÉCP

1],17., Buclapest, Mag:yar Ttrdósok körúija 3
Az egyéb szervezet címa:

KETTős KöNywlTELT vEzETö EGYÉB SZERVqZETEK KÖzHAszNU

röv,siiiii§,|TÉii'ÉüEbifiüh-ruröió]ÁúÁKrnroúÉnyKMuTATÁsA
Év

özhasznu teTrekenyse
korrigált ered:nén;re

adatok E FT-ban
/ o 1 9

tlozo eV
Elóző év(ek)

helvesbítései
Tárgyév

Sor-
szám

Atétel megnevezése

c d e

57.645 59.f4328. F. összes ráforditás (D.+E )

29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)

30 H. Adóf izetési kötelezettség

Jl. l, Tárgyévi vállalkozási eredmény (G,,H,)

6.T56
32. J, Tárgyévi közhasznú eredmény (A,-D,) 

|

T.76T

rÁlÉKOZTATÓ ADATOK
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