
NYILATKOZAT 

A Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Ellenőrző- és 
Felügyelő Bizottságának elnökeként, az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Az Ellenőrző- és Felügyelő Bizottság az alapszabály alapján megalakulásától 
fogva folyamatosan végzi, ellenőrzi és vizsgálja az egyesület működését és 
gazdálkodását. Ellenőrzi az alapszabályában megfogalmazottak szerint az 

egyesület működésével és pénzgazdálkodásával kapcsolatos éves beszámolót, 
valamint elvégezte az éves ellenőrzést. 

A vezető felelőssége a beszámolóért 

A beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon 
elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése a vezetés 

felelőssége. Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából 
eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését 

és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, 
valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések 

elkészítését. 

A Felügyelő Bizottság felelőssége 

A mi felelősségünk az beszámoló véleményezése az elvégzett könyvelés 

alapján, valamint a beszámoló összhangjának megítélése. A könyvelést 
mérlegképes könyvelő végzi a törvények és egyéb jogszabályok alapján.  
Az ellenőrzéseket úgy terveztük meg és végeztük el, hogy kellő bizonyosságot 

szerezzünk arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás 
állításokat. 

Az ellenőrzés magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja a 
bizonyítékot szerezni a beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. 
A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár hibából 

eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, az ellenőrzést 
végző megítélésétől függnek. Az ellenőrzés magában foglalja az alkalmazott 

számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései 
ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.  

Az ellenőrzések során a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesületének 

2015. évi éves beszámolóját, azok részeit és tételeit, azok könyvelési és 
bizonylati alátámasztását az érvényes jogszabályok szerint vizsgáltuk, és 
ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 

beszámolókat a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli 
elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a beszámolók az egyesület 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adtak. 

A Felügyelő Bizottság néhány apró formai észrevételen kívül megfelelőnek 
találta az Egyesület működését és gazdálkodását. 

Sopron, 2016. május 9. 
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