FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁI,ÓI

JELENTES

A Szexnrunkások Emberi Jogaiért A|apítvány kuratóriunra részére
Elvégeztük a Szexmunkások Emberi JogaiértAlapítvány, 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca22, nyilvántartási szám 0'1-01-0011517 a
továbbiakban (,, Szervezet ") 2018. évi egyszerúsítettéves beszámolójának könywizsgáatát, amely egyszenisített éves beszámoló a
'l
201 8. december 31 -i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és íorrások egyezó végösszege 6.51 6 ezer Ft. az adózott
eredmény 1.622 ezer Ft nyereség, és az ugyanezen idóponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, és kiegészítő
mellékletből áll. valamint tartalmazza a közhasznúsági mellékletet.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerúsítetléves beszámoló megbízható és valós képet ad azAlapítvány 2018. december 31-én

íennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéröl, valamint a2 ezen időponttal végződó üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetérÖl a
Magyarországon hatályos, a szárnvitelről szóló 2000. évi C, törvénnyel, az egyéb szervezetekre vonatkozó 47912016 (Xll. 28,)
Kormányrendelettel, és a ciül szervezetek múködéséröl és támogatásáról szóló 2011, évi CLXXV. törvénnyel és az AlapÍtvány alapító
okiratával összhangban.

A vélemény alapja

Könywizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban és a könywizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatáyos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennáló
felelősségünk bóvebb lekását jelentésünk ,,A könywizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való íelelőssége''
SZakasza tarialm277a.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könywizsgálatára

vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek
megíelelve, íüggetlenek vagyunk az Alapítványtól. Megfelelünk a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könywizsgálói Kamara ,,A könywizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a íegyelmi eljárásról szóló szabályzata'.ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott..Könywizsgálók Etikai
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A vezetés, és az irányítással megbízoit személyek íelelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés íelelós az egyszerúsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért,
valamint az olyan belsó kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz,
hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hjbából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló
elkészíiése.
A vezetés felel a számviteli előírásoknak az egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, Az egyszerűsített éves
beszámoló elkészítésesorán a vezetés íelelös azért, hogy íelmérje az Alapítvány működés íolytatására való képességétés az
adott helyzetnek megíelelóen bemutassa az Alapítvány íenntartásával kapcso|atos iníormációkat. A vezetésnek a működés
íolytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülésételtérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a
tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll íenn,

Az irányítással megbízott személyek felelósek az Alapílvány pénzügyi beszámolási íolyamatának felügyeletéét1.
A könywizsgáló

egyszerúsített éves beszámoló kónywizsgálatáért való íelelóssége

A könywizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz
akár csalásból, akár hibából eredö lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alap.ján a véleményünket tartalmazó íü99etlen

jelentést bocsátsunk ki. A kelló bizonyosság magas íokúbizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeli Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könywizsgálal mindig íeltár|a az egyébként létezó lényeges hibás
állítást, A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minósülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy
ezek önmagukban vagy együttesen beíolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott
gazdasági döntéseit.

könywizsgálói

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésrekerülő könywizsgálatnak
megítéléstalkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk íenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

a részekéntszakmai

Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk
végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megíelelö könywizsgálati bizonyítékot szereztünk, A
csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás
magában íoglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsó kontroll
felülírását;

Megismerjük a könywizsgálat szempontjából releváns belsö kontrollt annak érdekében,hogy olyan könywizsgálati
eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megíelelőek, de nem azért, hogy a Alapítvány
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt

nyilvánítsunk.
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Értékeljüka vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések
és kapcsolódó közzétételek észszerúségét.
következtetést vonjunk le anól, hogy helyénvaló-e

a

vezetés részéről az Alapítvány működése íolytatásának elvén alapuló

számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könywizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy íeltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek íel az

Alapítvány működésének íolytatására való képességétilletően. Amennyiben azt a következtetésl vonjuk le, hogy lényeges
bizonytalanság áll íenn, íüggetlen könywizsgálói jelentésünkben íel kell hívnunk a íigyelmet az egyszerúsítettéves
beszámolóban lévó kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megíelelőek, minősítenünk kell

véleményünket. Következteléseink a íüggetlen könywizsgálói 1elentésem dátumáig megszerzett könywizsgálati
bizonyítékonalapulnak. Jövőbeli események vagy íeltételekazonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a

.

működését íolytatni,

Értéxeliükaz egyszerűsitett éves beszámoló átíogó prezentálását, íelépítését
és tartalmát, beleértve a kiegészító
mellékletben, és a kózhasznúsági mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljükazt is, hogy az eoyszerűsített éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Tájékoztatjuk az irányítással megbízott személyeket - egyéb kérdésekmellett - a könywizsgálat tervezett hatóköréról és ütemezéséról,
a könywizsgálat jelentös megállapításairól, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletről
Elvégeztük a Szexmunkások Emberi Jogaiért Alapítvány mellékelt 2018. évi közhasznúsági mellékleténekvizsgálatát,

A vezetés íelelős a közhasznúsági melléklet számviteli törvényben, civil törvényben és a 350/20'1 1 (Xl1.30.) Kormány rendeletben
íoglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban lörténő elkészítéséért.
A mi felelősségünk a
közhasznúsági melléklet és az ugyanazon évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló összhangjának megítélése.A íüggetlen
könywizsgálói jelentésünk ,,Vélemény" szakaszában az egyszerúsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a
közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen íormájú bizonyosságot
nyújtó köVetkeztetéSt.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi íelelősségünk a közhasznúsági
melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben íoglalt egyéb iníormációk

lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könywizsgálal során szerzett ismereteinknek, vagy
egyébként ú9y tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre
jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erröl és a hibás állitás jellegéról jelentést
tenni, Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A

közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk a jelentés és az egyszerúsített beszámoló összhangjának megíiélésére

korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, a Szervezet nem aUditált számViteli nyilvántartásaiból

levezetett iníormációk áttekintését,

Véleményünk szerint a Szexmunkások Emberi Jogaiért Alapítvány 2018. évi közhasznúsági melléklete a Szervezet 2o18.
évi egyszerúsített éves beszámolójának adataival összhangban van.
Budapest, 201 9. május
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