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FüGGETLEN KöNWvrzsGliLóI

JELENTÉ§

AZ Egyszerűsített éves beszámolóról késziilt jelentés
Elvógeztem a HÍRKÖZLÉSIÉ§ INFoRMATIKAI TIJDol!í/iNYos EGYESüLET
(1055 Budapest. Kossuth Lajos tér 6-8,) meliékelt 2014, évi Egyszerűsitett éves
beszámo]óiáoak a könyvvizsgálatát, an'e]y Egyszerúsített éves beszámoló a 20l4.
decenber 31-i fordulónapra c]készítettmérlegből - melyben az eszközök és források
egyező \,égösszeg 179.905 EFt. a tárgyévi eledmény 16.865 EFt nyereség -, és cz ezen
időponttal végződő évre vonatkozó ercdménykimutatásból, valamint a szánlviteli politika
mcghatározó clcmeit és aZ egyéb nagyaráZó informácjókat tartalmazó közhasznúsali
nleIlékletből áll, a továbbiakban Egyszerűsített éves besziáúoló.

A vezetés felelőssége az Egyszcrúsitett éves beszámolóért

A

Egyszerűsített éVes beszámolónak a számviteli töNényben
foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott áhalános számviteli elvekkel összhangban
tijrténó elkészítéséért
és valós bemutatásáéfi, valamint az olyan belsó kontrollokért.
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz. hogy lehetővé váljon az akár csalá§bói.
akár hibából eredő lényegcs hibás állításoktól mentes Egyszerűsitett éves beszámoló
elkészítésc,

vezetés felelős

Á könyvvizsgáló

az

feIelóssége

AZ én felelősségem aZ Egyszenísített éves beszámoló véIeményezésekön}.Wjzsgálatom
alapján. Könywizsgálatomat a magyar Nen]zeti Könywizsgálati Standardok és a
könywizsgálatla vonatkozó Magyarországon érvényes- töruények és egyéb
jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik. hogy megfeleljek
bizonyos etikai követelményeknek. valamint hogy a könywizsgálatot úgy tervezzem meg
és végezzem el. hogy kellő bizol,Iyosságot szelezzek airól. hogy aZ Egyszerűsített éves
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól,
A könyvl,izsgálat magában foglalja olyan eliárások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékotszefezn| az Egyszerűsített éves beszámolóban szereplő
összegckról és közzétételeklől, A kiválasztott eljárások, beleértve az Egyszerúsítettéves
beszámoló akár csalásból, akár hibából ercdő. lényeges hibás áilításai kockázatának
felmérésétis, a könyvvizsgáló megítélésétőlftiggnek, A kockázatok ilyen felmérésekor a
könywizsgáló az Egyszerúsített éves beszámoló Egyesület áItali elkészítéscés valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontro]]t azért mérlegeli, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tervezzen nleg, amelyek az adott körülmények köZött
negfelelőek. de nem azéd, hogy aZ Egyesület belső kontro]ljának hatékonysilara
vonatkozóan véleményt mondjon, A könywizsgálat magában foglalja továbbá az
alkalmazott számviteli poiitika megfclelóségének és a vezetés által készitett számviteli
becslések ésszerűségének,valamint az Egyszerűsített éves beszánoló átfogó
prezentálásának éftékelésétis. MeggyőZődésem, hogy a megszerzett könywizsgálati
bizonyiték elegendő ós megfelelő alapot nyújt könywizsgálói záradékom, vélenténl,em
lncgadáSához.

záradék (vélemény)
könyvvizsgálat solán a HÍRKÖzLÉsrÉsnronu.ArlKÁI TUDoMÁNYos
EGYESULET Egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonyIati alátámasztását az érvényesnemzeti köny\"vizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megt'elelő
bizonyosságot szeleztem arról, hogy az Egyszerűsitett éves besziimolót a számvileli
törvénybcn fogláltak és aZ általános számviteli elvek szerint készítettéke\. YéIeményem
szertú az Eg,§zeú§ttetí éves beszímoló a EÍRKÓZLÉ§ ÉsINF0RMATIKAI
pénz gli és
TaDoLíliNyoS EGyESÜLET 2011. december 3I4n Jennóltó
'gg)oni,
jövedelmi helrzetéről rrlegbízharó és valő§ képet ad-

A

A *őzhasuúsógi

melléklet, valamint gz azt kiegésútő adatokat íartalmaző mellékletek
az Egtszetűsített éves beslímolőval ihszhangban vannak

Budapest, 2015. május 6.
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NmGÁLLAPÍTÁSADI

1./ Átahnosan a Hírközlé§i
voúatkozóan

A Fővárosi Biróság

é§ Informatikai

a Hírközló§i

é§

Tudományo§ Ery€§ület

(vary HTE)-re

Infomrtikai Tudomínyo§ Esl€§úletet

mint társadalmi szeNezetet vette nyilvlíntartásba, majd közha§znú

1989-ben,

szewezelíé

nyilvánította.

A HTE a Civil

szervezetek működéséről és támogatásfuóI szóló 2011. évi CLXXV
törvény alapján működő, a Fővárosi Törvényszék által 01-02-399/1989 sorszám alatt
be.jegyzett civil szervezet, önáIló jogi személy,

A HTE székhelye: 105l Budapest, Bajcsy-Zsililszky út 12.

A Hirközlési
brn)

é§ Informatikai

Tudományog Es/€§ület

|egfontosabb mutatói: @Ft-

2013

185.598
79.82']
tevékenység bevétele 65.965

főösszeg
Saját tőke

Mérleg

Közhasznú

éy

2014 év
I'79.905
96.692
164.615

a 2011, évi CLXXV Civil szeNezetek
beszrimoló készítésénél
múködé§éről és támogatásáról szóló törvény szerintjárt el.
A HTE beszámoló készítésikötelezettségének a Számvitelről §zóló 2000 évi c tv,,
,lalamint a 22412000 (XII.19.) kormányrendeletnek megfelelően te§z eleget,

Az

Egyesület

a

A HTE a

számviteli elóíIások betartása mellett részl€tg§ analitikus és íiikönyvi
nyilvántartást vezet, amely aZ Egyszerűsített éves beszámoló alapját képezi, A
feldolgozás szimitógéppel, bérkönyveléssel történik.

Az egyes eszközök

állományát a Szimviteli törvény szerinti leltárakkal támasáották alá.

2./

A

beszámólóra von&tkozó&n

E§rközök

&lakulásr| (EFt-b&n)

2013.xII.31. 2014.)üI.31.
Immateriáiis javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzeszközök

készletek
követelések
Ertékpapirok
pénzeszközök
Aktiv időbcIi elhatáro]ások
öss"esen:

Forrá§ok alrkulfu

&:

666

4,79

2.I84

1.60,I

].02.064
6.061

l8.433

163

9/o

,71,9
,13,6

0,2
304,1

14.436
]87

159.054

]69

2l3,7
904

185.598

l79-905

97,-

(EFt_ban)

2013.xII.31. 2014.xII.31.
saját tőke
Kötelezettségek
pas§zív időbeli elhatfu olások

A HTE a 20l4-es

Index

,]9.827

66,192

lldexY"

96.692

I2I,I

57,6,76

8,I,I

39.5,19 25.53,7

64.5

évben közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételt
realizált, vállalkozási tevékenységből származó bevétel 189 EFt, volt, A realizálí 16.865
EFt nyereség, az alaptevékenységból (16.648 EFo valamint a vállalkozási tevékenység
(2l7 EFt) eredményéből származik.

Eredménv alakulásal (EFt-bgu)
2013.éN

2014,áN

Index 7o

Ffiékesíté§nettó #bevétele
66.265
ALli\álI sajál leljesílmény énéke ]02.064
36.29I
Egyéb bevételek
2.52o
Pénziig],i műveletek bevétel
Rendkivüli

I64.804
-],02.064
I,/ 5.692
1.124

248,1

bevételek
Bevéí€l€k

össze§en:

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfoldítások
F,nekcsokkenesl lellas
Egyéb Éfordítások
Pénzügyi múveletek ráfolditása
Rendkivüli ráfordítások

Ráfordítfuok ö§§ze§en!

Eredménv:

-

l39

2o7.14o

239.695

2013.éY

20l4.éy

l50.7l0

1,7o.65].

3,1.932

49.411

1.786
318

84,7

1.8l3

l1

190.817 222.830
16.323 16.865

484.1

44,6

l15
Index Yo
113,2
130,4
101,5
224,1

381,8

116,8

1033

3,/ Gazdasígi helyzetre vonatkozóan

A HTE

2014, évben az Alapszabály szerint végezte tevékenységét,Bevétele a 2013.
évhez viszonyítva 15,7 7o-kal emelkedett.

Összefogla|va a megállapításokat, aHTE a2014. évi Egyszerűsített éve§ beszámolóját a
Számviteli törvény és egyébjogszabályokban foglaltaknak megfelelően állította össze,

Az Egyszerűsített éves besziámoló

a tátsaság vagyoni, pénzügyi és.jövedelmi helyzetéről

valós képet ad.

A nEIlékeL Eg,szílíi§ítettéves bes4imolót

a kózgllűIé§nek elíogadd§rcjúl,oslom

Budapest, 2014, május 6.
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