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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat "Befogadás'' Nonprofit Kft tulajdonosainak
VéIemény
Elvégezttjk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ''Befogadás'' NonproÍit Kft (,,a Társaság'') 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának
könywizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámolo a2018' december 3'ĺ.-i fordulónapra készítettmérlegből- melyben az eszközök és
források egyező végösszege 85 662 E Ft' az ad,őzott eredmény 5 593 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő tizleti évre
vonatkozó eredménykimutatásból' valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összeíoglalását

is tartalmazó kiegészĺtő mellékletből áll.

Véleményünkszerint a mellékelt egyszerĹisített éves beszámolÓ megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 3'ĺ.-n fennálló
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyaľországon hatályos, a
számvitelľől szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban

(a továbbiakban: ,,számvitelitörvény'').

A vélemény alapja
Könywizsgálatunkat
hatályos

a. Magyar Nemzeti

Kĺinywizsgálati Standardokkal összhangban és a ktinywizsgálatra vonatkozó

- törvények és egyéb jogszabályok alapján

-

Magyarországon

hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségĹink bővebb leírását jelentésünk
kĺinywizsgálatáért való feleĺőssége'' szakasza laĺlalmazza'
Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos
könywizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról
kérdésektekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott
foglaltak szerint, és megfelelünk azugyanezen normákban szereplő további etikai

'A

könywizsgáló

jogszabályokban

egyszerűsĺtett éves beszámoló

és a Magyar Könywizsgálói Kamara

,,A

szóló szabályzata''-ban, valamint az ezekben nem rendezett
,,Könywizsgálók Etikai Kódexe''-ben (az |ESBA Kódex-ben)
előírásoknak is.
^

Meggyőződési.ink, hogy az általunk megszezett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott szeméIyek Íelelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számvitelĺ törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének
megfelelĺí elkészĺtésééń,
valamint az olyan belső konhollért' amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár
csalásbol' akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsĺtett éves beszámoló elkészĺtése.

Az egyszerűsĺtett éves beszámoló elkészítésěsorán a vezetés felelős azért, hogy

felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való
képességétés az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folýatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkozás folýatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállÍtásáéń.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényestilésételtérő rendelkezés nem akadályozza,
illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentńondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzÜgyi beszámolási folyamatának feltigyeletéért.

A könywizsgáló

egyszerűsített éves beszámoló könywizsgálatáért való íelelőssége

A konywizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni aľól, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akáľ csalásból,
akár hibából eredő lényeges hibás állĺtást, valamint az, hogy ennek alapján a véleménytinket tańalmazó független könywizsgálói jelentést
bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia aľa, hogy a Magyar Nemzeti Kĺinywizsgálati

Standardokkal összhangban

elvégzett kĺinywizsgálat mindig feltár1a az egyébkéntlétező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásbÓl vagy hĺbából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerü lehet az a várakozás, hogy ezek tinmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti.Kĺinywizsgálati Standardok szerinti könywizsgálat egésze során szakmai megítéléstalkalmazunk és szakmai szkepticizmust
tartunk fenn.

Továbbá:
- Azonosĺtjuk és felmérjÜk az egyszerűsĺtett éves beszámoló

t

éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak

a kockázatait, kialakĺtjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és
megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szeaÜnk a véleményÜnk megalapozásához'

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisĺtást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
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Megĺsmerjük a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében' hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzünk
meg, amelyek az adott körÜlmények között megÍelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilván ĺtsunk.

Értełeliĺł
a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó
kĺjzzétételekésszerűségét.
Következtetést vonunk le aľól, hogy helyénvaló-e a vezetés részérőla vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása,
a megszezett könywizsgáĺati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy

valamint

feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétségetvethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességétilletően.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll íenn, független könywizsgálói jelentésÜnkben fel kell
hĺvnunk a Íigyelmet az egyszeriisĺtett éves beszámolóban lévĺĺkapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem
megfelelőek, mincísítenünk kell véleményünket.
Kĺivetkeztetéseink a független kĺinywizsgálóijelentésünk dátumáig megszezett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak.
Jövőbeli események vagy Íeltételekazonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folýatni'

és tańalmát, beleérfue a kiegészítő mellékletben tett
Értełe1ritaz egyszeľűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, Íelépĺtését
közzétételeket' valamint értékeljükazt' is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügýetek és események
valós bemutatása.

Az irányĺtással megbízott személyek tudomására hozzuk _ egyéb kéľdésekmellett - a könywizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését' a
konywizsgálat jelentős megállapĺtásait, beleérfue a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgálatunk során általunk
azonosĺtott jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

2019. április 23'

dr. Seréhyi lván

'

dr' Serényi lván
ny,sz.: 003607

Audit Service Kft.
1

022 Budapest' Bimbó út 3
ny.sz.:001030

Ez a jelentés a íent nevezett cég tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójának elválaszthatatlan része.
A Könywizsgálii Vélemény bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a véleménytérvénytelenĺtiés
törvényességi Íelügyeleti eljárást vonhat maga után!

5/1

0

Teljesség i nyi latkozat
Vállalkozás megnevezése:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat'' Befogadás'' Non proÍit Kft

Címe:

3369 Tarnabod, Gazdakor u.20la,

A munka befejezésének dátuma

2019' április 23.

Ez a

a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat ''Befogadás'' Nonprofit Kft (a Szervezel) 2018'12.31._i pénzügyi
és foľások egyezo végösszege: 85 662 EFt, azadózott eredmény 5 593 E Ft
az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) Önök által elvégzett könywizsgálatával
kapcsolatosan készült, amely könywizsgálatnak az a célja, hogy véłeménytnyilvánítson arról, hogy a pénzügyi kimutatások
nyilatkozat

kimutatásainak (a mérleg - melyben az eszközök

megbízható és valos képet adnak a 2000. évi C. törvénnyel (a Számvitelitörvény)összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szÜkségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk
és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:
Tudomásom szerint a meghatározó tulajdonos(ok)nak jelenleg, az elkovetkezo egy évre nincs szándékában a Szervezet
felszámolása, csődeljárás alá vonása, végelszámolása; a Szervezetben lévő tulajdonosi pozíció hasznosítása; a Szervezettel
kapcsolatos tigyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetleges háttér_Íedezetek alapvető megváltoztatása'

1. Tisztában vagyunk azzal,hogy a konywizsgálatotazzal az alapÍeltételezéssel végzik' hogy a vezetés és az irányítással
megbĺzott személyek elismerték és értik, hogy felelosséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi
beszámolási keretelvekkel osszhangban történő elkészítéséért,
beleértve, ahol releváns' azok valós bemutatását.
2. Felelősek vagyunk:

a.) az éves pénzügyi beszámolonak

a

2000. évi C. Számvitełi Torvénynek megíelelően nyilvántartott adatokbil történo

összeállításáért,
b.) a könyvelésért,

c,) az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évĺ0. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfelelésért,

d.) valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a Szervezet nettó eszközeiről, válamint pénzügyi
helyzetérőł hű és valós képet mutat.
3' Rendelkezésükre bocsátottunk teljeskörűen és hiánýalanul, a valoságnak megfelelően, a vizsgált évre vonatkozo:
a.) valamennyi tranzakciót,
b.) Ügyletet,

c') gazdasági eseményt feldolgozva,
..

. .i.

d.) a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi

helyzetre hatást gyakorló további iníormáciikat ktilön is értelmezve.

4. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan
tranzakcióról informáltuk Önöket' amelyeknek a pénztigyijelentésekre hatása lehet. Így krilönösen:
a.) tulajdonosi és menedzsment döntések, tulajdonosi egyezségek, viszonyok,
b,) a tárgyév egyedi, rendkívüli eseményei,
c.) egyedi

szeződéses megállapodások követelések és kotelezettségek érvényesítésekor,

d.) az üzleti és az azon kívüli események, ügyletek elkülönĺtése,

e'; toĺátozások és kötöttségek, jogosultságok és előnyök a pénztigyijelentésben,
Í.) pĺaci informáciok, értékvesztések,a Szervezet továbbvitelével kapcsolatos tervek,
g.) mérlegben nem szereplő kötelezettségek, jogosultságok, peres, vitás, kétes Ügyek.

Az alábbi tigyĺetekkel kapcsolatban minden infqrmációt az onok rendelkezésére bocsátottunk:
a.) a velrink tulajdonviszonyban álló felekkel fennállo tartozások és követelések, beleértve az értékesítést,'beszezéseket,
5.

átutalásokat, hiteleket, lízĺngés garancia megállapodásokat;
b.) tőkeállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások

Vagy a tĺĺkeállomány tańalékolása opcióra,

kezességre, átalakításra vagy egyéb kovetelmények teljesítése végett;

c') pénzintézettel kotött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet
vagy hasonlo megállapodásokat;
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irányuló megállapodások.

d') korábban eladott eszkozök visszavásárlására

6. Külön rendelkezésü kre bocsátottu k azokat az információkat:

a') amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,
b.) amelyeket a tárgyév után' a könywizsgálati

munka keretében helyesbítetttink,

c.) ameĺyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni-pénzrigyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorolnak,

d') amelyek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára, éven túli hatások gyakorlására lényeges és
meghatározo szerepet töltenek be.

A beszámoló-készítéssel összeÍtiggésben rögzítjük:
a.) Az immateriális javakat és a tárgyi eszkozöket a számviteli törvény szerinti beszezési értékenértékeltük, levonva belőle az
7.

ezen eszkozok hasznos élettartalma alapján megállapított éńékcsökkenési leĺrást'

A

b.)

a számviteli törvény szerinti beszezési árukon értékelttjk.Nincs tudomásunk

befektetett pénztigyi eszközöket

tényről' amelynek alapján a befektetett eszközökre

olyan

értékvesztéstkellett volna elszámolni.

c.) A vásárolt készleteket a számviteli törvény szerinti

beszezési áron értékeltük. A vásárolt készletek konyv szerinti értékenem

haladja meg a mérlegkészítéskorismert piaci értéket.
A,zokra a vásárolt készletekre, amelyek könyv szerinti éńékemagasabb volt, mint a mérlegkészítéskorismert tényleges piaci
érték,értékvesztéstszámoltunk.

A saját termelésű készĺeteket a számviteli törvény szerinti előállĺtási költségen értékeltük'A saját termelésű készletek értéke

d.)

nem haladja meg a mérlegkészítéskorismert és várható eladási árat.

Azokra a saját termelésĹi készletekre, amelyek könyv szerinti éńékemagasabb volt, mint a mérlegkészítéskorismert és várható
eladási ár, értékvesztéstszámoltunk el.
e.) A fordulonapon fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, johiszemű követelések, amelyek a fordulónapon, Vagy

ez

előtt keletkeztek.
f.)

A Szervezet minden készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a beszámolóban. A

Szervezet megfelelo jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő, tulajdonában levő eszközokre'

A

g.)

Szervezet valamennyi kötelezettsége szerepel

a

fordulÓnapi beszámoloban.

A

Szervezetnek nincs érvényesítetlen

kovetelése, kötelezettsége

h.)A mérlegbeszámolo és kiegészítő mellékletei lartalmazzákmindazokat

a tételeket:

- amelyek szükségesek a Szervezet vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményének a számviteli törvényben rögzĺtetteknek
megÍelelő hiteles bemutatásához,
_

valamint a Szervezetre vonatkozó egyéb törvényekben és a szabályozásokban eloíń tételeket' és

- mĺndazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. jelzálogok, lízingdĺj kotelezettség, kötelezettség fedezetére átadott váltók,
adott garanciák, stb.), amelyek a Szervezet vagyoni helyzetének megítélésébenszerepet játszanak'

i.)

A

Szervezetnek nincs egyéb elhatárolandó vagy kozzéteendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége' A
szá m o ó és m e é kl ete i m e gfe e ĺĺen Ęartalmazzák az alábbiakat
kapcsolt vállalkozások tranzakcióit, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az eladásokat,

m é rl e g be

-A

l

vásárlásokat, kölcsönt,

l l

l

l

átutalást, lízinget'

A Szervezet' valamint leányvállalata, igazgatója, tisztségviselĺíjeáltal nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat.
_ A pénzintézetekkel kötött engedményezési megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénzilletve
-

a

hitelkeret

korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonli megállapodásokat.
-

A megállapodásokat a korábban eladott eszkozök visszavásárĺására.

A rendes tjzleti tevékenységen kívüli egyéb megálłapodásokat.
j.) Nincs tudomásunk egyéb bárminemu lényeges tartozásról vagy követelésrol, amely jelentősen befolyásolná a Szervezetünk
-

pénzügyi helyzetét.

k') Mérlegeltük a jelen levelünkhöz csatolt, nem helyesbített konywizsgálati eltérésekjegyzékét,amennyiben volt

ilyen.

Megerősítjük, hogy a pénzügyĺ kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állĺtások hatása nem lényeges sem egyedileg,
sem összességében a pénzügyi kimutatások egészérenézve. Az elszámolásokban maradó, az adozásban feltárt nem jelentĺĺs'
de ki nem javított hibák egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.
l.)

A számviteli becslések készítésesorán, beleértve a valos értékenértékelteket,az általunk alkalmazott jelentos feltételezések

ésszerűek.
B. Ha éltünk a valos értékelésselakkor rögzítjük, hogy:
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a.)

A pénzügyĺeszközök és köteĺezettségek valós értékentörtént értékeléseia Számviteli Törvénnyel összhangban

lettek

bemutatva és közzétéve.
b.) Az eszközok és kötelezettségek valós értékéneka Számviteli Törvény által megkövetelt módon közzétett összegei a valós
értékre vonatkozó legjobb becslésÜnket tükrözik.

c.)

A

valós éńékmeghatározására alkalmazott értékelésimódszerek és jelentos feltételezések következetesen

lettek

alkalmazva, ésszerűek.

d') Az értékelésimódszerek és feltételezések megfelelően tükrozik

a

a valós

Szervezet nevében végrehajtandó,

érték

meghatározások és közzétételek szempontjából releváns lépéseinkrevonatkozó szándékainkat és képességeinket.
e.) Megerősítjtik, hogy áttekintettük minden, a Íordulónapon nyitott pénzügyi eszközt és kotelezettséget, és azokat a Számviteli
Törvény 59/A-59/F paragrafusainak megfelelően soroltuk be a következő csoportok egyikébe:
_

kereskedési célúpénzügyi eszközök

_

|ejáratig tartandó befektetések

és kötelezettségek

- a Szervezet által keletkeztetett kölcsönok
_

-

és követelések

értékesĺthetőpénzügyi eszközök
egyéb pénzügyi kötelezettségek

és azokat besorolásuknak megfelelően valis értéken, amortĺzált bekerülési értékeńvagy bekerülési értékenmutattuk ki.

A lejáratig tartandónak minősített pénzügyi eszközök

besorolása ezen értékpapíroknaka lejáratig történő megtartására irányuló

szándékunknak és képességünknek megfelelo'
f.)

A számviteli Törvénnyel összhangban

számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak

- a íedezeti kapcsolatra,
- a Szervezet fedezeti rigylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira,

- ill' a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésérevonatkozó dokumentáció elkészítésérevonatkozó előírásait'
9.

A Szervezetünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt

jelzálogon kívül

egyéb záĺog nem terheli'
10. Szeződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítésesetén lényegesen befolyásolják a pénzügyi
kimutatásokat

11. Elvégeztrink minden olyan módosítást, amely a měrleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi
kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.

12' Megértettrjk, feldolgoztuk és megadtuk mindazon témaköröket, amelyeket

a

konywizsgálati munkaprogram, a

dokumentációs és információs jegyzék alapján tőlünk kértek.

13. Megerősítjtik, hogy 2000. évi C. Számviteli törvény 46's (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

a

Szervezet

gondoskodott a nyĺlvántartások és a valós helyzet egyeztetéséről'

14. A számviteli szabályrendszerrel kapcsolatban rogzítjük, hogy a jelentős és lényeges minősítések meghatározása saját
döntésünk, a könywizsgálat megbízása a pĺaci értékek teljes körének meghatározására nem terjedt ki'

15. A Szervezet amortizáciÓs politikáját kĺalakítottuk, a maradványérték számitásának elveit, az értékelésivisszaírások
kezeléséta számviteli elvekkel gyakorlatban megvalósítottuk. A számviteli szabályozás naprakészségénekbiztosítása a mi
feladatunk.
16. A garanciális és várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalékok képzési módszere, mértéke'követése
a Szervezetünk számĺtásainak, tapasztalati adatainak eredménye.

17. Kinyĺlvánítjuk, hogy

a

beszámoló tańalmával mindenben egyetértünk,

és megerősítjtik, hogy terveink,

értékeléseink

tartalmuk, formájuk szerint azonosak a beszámolóban rögzítettel.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink
és foľásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
18. A beszámolóban kimutatott piaci értékekaz általánosan elfogadott értékelésielvek szerint kerültek bemutatásra.
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19. pę. adóhatóság a vonatkozó adóévet követő hat éven belÜl bármikor vizsgálhatja

a könyveket és nyilvántartásokat és
bármikor pótlólagos adot vagy bírságot állapíthat meg. A Szervezet vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről'
amelyből a Szervezetnek ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.
Az adohatoságnak jogában áll a'Szervezet nyilvántartásainak felÜlellenorzésére. A Számviteli Torvény előírásai szerint
könywizsgálóizäradéknem

20.

A

a

jelenti azt, hogy azl'azadohatóság koľekcĺó nélkril elfogadja vagy mentes minden hibától.

mérleg kelte utáni idcjszakban nem történt olyan esemény' mely

a

pénzrigyi kimutatások tekintetében kiigazítást

igényelne.
21. A kiegészítő melléklet teljeskörűen és megfelelően mutatja be a mérlegen kĺvüli tételeket'

22. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lénye$es tańozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk
pénzügyi helyzetét.
23. A tárgyévi beszámoló adatait befolyásoló, lényeges fordulónap utáni események nem torténtek.
24, Lényegesebb piaci éńéktöbbletet vagy értékhiányt mutató könyvön

kívüli tételekkel a Szervezet nem rendelkezik.

BeIsĺíkontrollokkaI, csalással kapcsolatos nyitatkozat

25' Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott
amelyek nem
személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését,
tartalmaznak akár csalásból, akár hibábóĺ eredő lényeges hibás állítást.
26. Nem történt:

a.) szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részéről,akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli
folyamatok rendszerében,
b') szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen beÍolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,
c.) lényeges hatást gyakorlo visszajelzés a pénzügyi beszámolók, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére
vonatkozóan, aszabályoző hatóságokkal történt egyeztetés során ezek részéről
27. Nincsen tudomásunk:

mely elkövetésében a vállalatvezetés tagjai, a számvitelben fontos.szerepet játszó alkalmazottak
részt vettek volna, sem más alkalmazott által elkövetett olyan szabálytalanságrol, amely a beszámolót jelentősen befolyásolná,

a.)olyan szabálytalanságról,

b') olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény- vagy szabálysértésről:
- amelynek következményét a mérlegbeszámolónak tartalmaznia kellene'
-

céltartalékképzéséttenné szükségessé,

- Vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni.

Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, Vagy hiányosságokra utalo hatósági
értesítés,amely jelentős hatással lett volna a mérlegbeszámolóra.
A Szervezet betartotta a szezodés megáĺlapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen befolyásolták
voĺna a mérlegbeszámolót.
28. A tulajdonosok, vezetés ellenőzésĺrendszere révénmegfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát'

29' A belső ellenőzési rendszer által feltáń problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen kívüli fel
nem dolgozott tétéleketkülön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk.

Jogszabályi megfelelőségi nyilatkozat
30. Nem töńént olyan törvényszegés Vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli Törvény előírásaival
összhangban

készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.
9/'ĺ0

Alulírott, mint

a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat ''Befogadás'' Nonprofĺt Kft, (címe: 3369 Tarnabod' Gazdakör u. 20la)

képviseletére jogosultja nyilatkozom, hogy a Szervezet tisztában van a számviteli szabályozás 2000' évi C' törvény 14' $ és
161' $-ainak a számviteli politikát és kapcsolidó egyéb szabályzatokat érinto rendelkezéseivel és 90 napos határidővel

kotelezettségének eleget tesz minden' Szervezet sajátosságából eredő változás, illetve törvényi módosulás szabályzatokon
torténő átvezetésével

31' Tisztában vagyunk 2007 ' éui cXXXVl' a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény előírásaival, annak szabályait ismer:jÜk.

A

rendelkezésükre bocsátott bizonylatok és azok mögöttes gazdasági tartalmában, valamint a vállalkozás működésében
nincsenek olyan ügyletek, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származo dolgok eredetét leplezik'
lde értendő többek között:

- a vagyoni jogosuĺtságot megtestesĺtő okiratot,
-

dematerĺalizált értékpapírtis.

Rögzítjük továbbá, hogy gazdálkodásunkban

nem jelentek meg, illetve a tevékenység gyakorlása során Íelhasználásra nem

kerültek olyan dolgok, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származnak.

32. Tisztában vagyunk a készpénzforgalommal kapcsolatos jogszabályi korlátozásokkal (kiemelten: adozás rendjéről szóló
törvény, pénzmosási törvény rendelkezései), azok esetleges szankcióival.

Nyilatkozat peres ügyekről
33. Nincsenek a Szervezettel szemben olyan nem érvényesítettigények' amik az ügyvédünk véleménye szęrint érvényesíthetők

lennének' llletve nincsenek olyan érvényesítettigények sem, melyek lényegesek lennének.

lnformációs technológiai nyilatkozat
34.

A számviteli

nyilvántartás, ami

a pénzügyi informácio alapja, pontosan és megbízhatóan, megíelelő részletezettséggel

tükrözi a Szervezetünknek és esetleges kapcsolt vállalkozásainak ügyleteit'

A

Szervezet programjai jogtiszták, illegális
felhasználásból eredő hibák, hozzáférési problémák, szíjkítettjogosultságok, korlátozott moduláris rendszer miatt a Szervezet
adatbázisrendszerének megbízhatósága nem sérül. Nincs tudomásunk aľól, hogy illegális hozzáférésből eredően a szokásos

35. Megerősítjük' hogy adatÍeldolgozási rendszertjnk rendszertechnikailag zárt.

tjzletmenetben adatvesztés, adatfelü lírás fordu lt voln a elő'
A Szervezet számlázási rendszere zárt, folyamatos sorszámozást zárt rendszerében biztosítja. Tételismétlés,kettős rögzĺtés

nem Íordulhat elő, javítási algoritmus dokumentált.

A

program

a

szoftverfejlesztő nyilatkozata alapján

a törvények

meghatározott gépi számlázási szabályoknak megfelelő

'^Ü
Vállalkozás

Képviseletre
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