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FÜGGETLEN KÖNYV!,IZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Egyszerűsített éves beszámolóIól készült jelentés

Elvégeztem a HiRKöZLÉSl És ttl ponr.,t nrt xnt ruoovÁtlvos EGYESüLET
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.) me|lékelt 2013. évi Egyszerűsített éves
beszámolójának a kön)ryvizsgálatát, amely Egyszerűsített éves beszámoló a 2013.
december 3l-i fordulónapra elkészitett mérlegből - melyben az eszközök és források
egyező végősszeg 185598 EFt, a tárgyévi eredmény 16323 EFt nyereség -, és az ezen
idóponttal végződő évre Vonatkozó eredmébykimutatásból. valamint a számviteli politika
meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó közhasznúsági
mellékletből áll, a továbbiakban Egyszerűsített éves beszámoló,

A vezetés felelőssége az Egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az Egyszerűsített éVes beszámolónak a számviteli törvényben
foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért,
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásbóI,
akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes Egyszerűsített éves beszámoló
elkészítése,

A könlwizsgáló felelőssége

Az én felelósségem az Egyszerűsített év€s beszámoló véleményezése könywizsgálatom
alapján. Kön}.WizsgáIatomat a magyar Nemzeti Kön}.Wizsgálati standardok és a
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottam végre, Ezek a standardok megkövete|ik, hogy megfeleljek
bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg
és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szere?zek arról, hogy az Egyszerűsített éves
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állitásoktól.
A kön},Wizsgálat magában fogla|ja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
kön}ryvizsgálati bizonyítékot szeíezni az Egyszerűsített éves beszámolóban sze.eplő
összegekól és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleéúve az Egyszerűsített év§s

beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának
felmérését is, a könpvizsgáló me8ítélésétől figgnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könwvizsgáló az E8yszerűsitett éves beszámoló E8yesület általi elkészítése és valós
bemutatása szempontjábóI releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
kön),vvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért. hogy az Egyesület belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan vélemény mondjon. A könywizsgálat magában fogla|ja továbbá az
a|kalmazott számviteli politika megfelelőségének és a vezetés áltai készített számviteli
becslések ésszerűségének, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló átfogó
prezentálásának értékelését is, Meggyőződésem, hosy a megszerzett kön)ryvizsgálati
bizonyíték €legendő és megfelelő alapot n}ujt kön}ryvizsgálói záradékom, vélemén;em
megadásához.



Zárarték (vélémény)

A könywizsgálat során a IfuKÖzLÉsI É§ INFoRMATIKAI TI]DoMÁNYos
EGYESÜLET Egyszerűsitett éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könywizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és e rek alapján elegendő és megfelelő
bizonyosságot szereztem arTól, hogy az Egyszerúsített éves beszámolót a számviteli
törvényben foglaltak é§ az álíalános számviteli elvek sze nt készitették el. Véleményem
szpriai az Eglsurftűeű éyes beslímolő a EÍRxÓzLlŐ$ És mroauaunll
TaDoMÁí,lyos EGYESÜLET 2013. decembef 31ón íennólló wgDní, pénzüg,i es
jövedelmi helyzethől megbízhatő és yaló§ képet ad

A kt zhasa.ú§ógi nvluHú valgmirrt az azl kiegés?űő adatokat tbrtalrnaó melléHetek
az Egszefihűett éve§ beszómolóval összJlangbal yarrnak

Budapest, 2014. április 16.
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MEGÁLLÁPÍTÁSAIM

1./ ÁItalánosan a Hírközlési és Informatikri Tudományos E§/esület (va§ HTE)-re
voDalkozó&n

A Fővárosi Bíróság a Hírközlési és Informatikai Tudományo§ E§/e§illetet 1989-ben.
mint társadalmi szervezetet vette nyilvántartásba, majd közhasznú szeNezetté
nyilvánította.
A. HTE az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. töNény, valamint a közhasznú
szervezetekről szóló I99'l. évi cLvI törvény, és a civil szervezetek működésérőt és
támogatásáról szóIó 20l1. évi CLXXV törvény alapján múködő, a Fővárosi
Törvényszék álíal 399/1989 solszám alatt bejegyzett civil szervezet, önálló jogi
személy,
A HTE székhelye:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

A Hírközlé§i é§ ldorm&tikri Tudományos Ery€süloú legfonto§rbb mutatói! (EFt_
ban)

Mérleg főösszeg
saját tőke
Közhasznú tevékenység bevétele

2012 év

83.483
63.504
,l2.o98

2013 éN

l85.598
,I9.82,7

65.965

A beszámoló készítésénéI 201 l. évi CLXXV Civil szervezetekrő1 szóló törvény
szerint járt el,
A HTE beszámoló készitési kötelezettségének a számvitelről szóló 2000 évi c tv.,
valamint a 224D000 (XII.19.) kormányrendeletnek megfelelően tesz eleget,

A HTE a számviteli előírások betartása mellett részletes analitikus és főkönyvi
nyilvántaítást vezet, amely az Egyszerúsített éves beszámoló alapját képezi, A
feldoIgozás számítógéppel, bérkönyveléssel töIténik.

Az egyes eszközök állományát a számviteli törvény szelinti leltárakkal támasztották
alá.



2-l A besámolóía vonatkozóan

E§zközök alakülá§a: íEFt-ban)

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzeszközök
készletek
követelések
Értékpapírok
p énzeszkőzők

2012.xII.31. 20l3.xII.31.

8l l
3.324_

7.822

68.95;

666
2.184

l02-064
6.061

74.436

Index 7"

82,1

77,;

107,9
Aktív időbeli elhatárolások 2.571 187 7.3

Összesen: 83.483 185.598 222.3

Források alakülá§a: íf, Ft-ban)

saját tőke
Kötelezettségek

20l2.XII.31. 2013.XIL3I. IrtdexYo

63.504
l9.|16

79.827
66.|92

125,7
345,2

Passzív időbeli elhatárolások 803 39.579 4.928.9

222-3

A HTE a 20l3-as évben közhasznú és vállalkoási tevékenységból sármazó bevételt
realizált. Vállalkozási tevékenységbő| származó bevétel 300 EFt. volt. A realizá|t 16.323
EFt nyereség, az alaptevékenységből (16,323 EF| szfumazik, vállalkozási
tevékenységnek nem volt eredménye.

összesen: 83-483 185_598



Eredmény alakulása: íEFt-ban)

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teliesítmény értéke
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétel
Réí.ikíüili h.vételek

2012.év

72.408

2.025

2013.év

66.265
l02.064
36.29I
2..520

Index 7o

n,,:

l l2,8
l24,4

R€véíélekö§sze§en: 106.597 2o7.,l40 194.3

Anyag;ellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
FTtékcsökkenési leííás
Egyéb ráforditások
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Rendkívüli íáfordítások

2012.év

62.65l
31.958

1.820
I.283

845

20l3,év

l50.710
37,932

|.786
378
ll

Index 7o

240,6
l l8,7
98,1

1,3

Ráfnr.lítá§okő§§7é§én: g8_§§7 1go_nl7 l93_6

16.323

3./ Gazdasági helyzetre Yoíatkoáan

A HTE 20l3. évben az Alapszabály szeIint Végezte tevékenységét. Bevétele
a 2012. é,Jhez,rlszónyitva 94,3 %-kal emelkedett,

nré.lménv: 8_040 2o3.-
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Összefogtalvi a megállapításokat, a HTE a 2013. évi Egyszerúsített év€s beszámolóját a
számviteli töívény é§ egyéb jogszabályokban foglaliaknak m€gfelelő€n álította össze,

Az Egy§zerúsített éves beszámoló a tár§aság vagyoni, pénzügyi é§ jövedelmi helyzetéIől
valós képet ad.

Á mellékeü Eglszcrűsítefr éves besaímolű a höqlűl&nek elíogqdú§ru jal,oslom

Budapest, 2014. április l6.

N\l*ku^,
Némethné Futá§ csilla

Bej egyzett könyl.vizs gáló
MKVK 003802
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