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FüGGETLEN KöNyWIZsGÁr-ór rnr,nNrn s

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Eglesület vezetésének,

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük aHirközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (1055 Budapest, Kos-

suth tér 6-8., a Fővárosi Bíróságon a Pk. 60.488lI989l21 számon bejegyzett egyesület)

mellékelt 2012.12.3l-í évesbeszámolőjának a könywizsgáIatát, amely éves beszámo-

lő a 2012. december 3 1-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és

fonások eg}zező végösszege 83.483 e. Ft.. a mérleg szerinti eredmény 8.040 e. Ft. nye-

reség -, és az ezen időponttalvégződő évre vonatkozó eredménykimutatásból á11.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért:

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal össz-

hangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért,va|amint az olyan belső kontrol-

lokért, amelyeket avezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csa-

lásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészí-

tóse.

A könywizs gáló felelős s é ge :

A mi felelősségink az éves beszámoló véleményezése könywizsgálatunk alapján.

Könywizsgálatunkat a Mag},ar Nemzeti Kön)rwizsgálati Standardokkal és a könyv-

- törvén

bályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfe-

leljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot űgy tervezzúk

meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzink arról, hogy az évesbeszá-

moló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könywizsgáIat magában foglalja az olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja

könywizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és

kőzzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból,

akár hibából eredő, lényeges hibás áIlításai kockázatainak felmérését is, a könywizs-
gálő megitélésétől fiiggnek. Akockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgálő az éves
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beszámoló gazdálkodó egység általí elkészítése és valós bemutatása szemponüából

releváns belső kontrollt azértmérlegeli, hogy olyan könywizsgáIati eljárásokat tervez-

7sn meg, amelyek az adoít körülmények között megfelelőek, de nem azért hogy a

gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mond-
jon. A könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazoff. számviteli politikák
megfelelőségének és a vezetés által készitett számviteli becslések ésszeniségének, va-

lamint az éves beszámoló átfogó ptezentá|ásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgáIati bizonyíték elegendő és megfe-

lelő alap ot nyúj t könywizs gálói vél eményünk me gad ásához.

Vélemény:

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Hírközlési és

Informatikai Tudományos Egyesület 2012. december 3l-én fennálló vagyoni és pénz-

ügyi helyzetéről. valamint az ezefi időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi hely-

zetéről a számviteli törvénvben fo glaltakkal összhangban.

Kecel, 2013. április 22.
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