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FÜGGETLEN
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A MAGYAR IRODALMI SZERZOI JOGVEDO ES

JoGKEznruő ncyEsÜLET
TAGJAI nÉszÉnn

Az éves beszámolóról készült ielentés

Elvégezttik a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (1088, Budapest,
Múzeum u. 7) mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könryvizsgálatát, amely éves
beszámoló a 2013' december 31-i fordulónapra elkészített mér|egből - melyben az eszközök és

források egyező végösszege L58.684eFt, a mér1eg szerinti eredmény -2.009eF't (veszteség) -, és

az ezen idoponttal végződó évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarÍaő információkat tartalmazó kiegészíto
mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelos M éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és

valós bemutatásáért, valamint az o|yan belső kontrollokért' amelyeket avezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól
mentes éves beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége

A mi felelosségünk az éves beszámoló véleményezése könpvizsgálafunk alap1án.
Könywizsgálatunkat a magyff Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk
végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek,
valamint hogy a könywizsgálatot úgy tervezzik meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot
szerezzúnk anól, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól'

A kön1vvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerczni az éves beszámolóban szereplő osszegekről és köZzétételakről. A
kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásbő1, akár hibából eredo' lényeges

'hibás ál|itásaikockázatának felmérését is, a könywizsgálo megítélésétől fiiggnek. A kockázatok
ilyen felmérésekor a köny.wizsgálő az éves beszámoló Egyesület általi elkészítése és valós
bemutatása szempontjából releváns belso kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati
eljárásokat tewezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért,
hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozőanvéleményt mondjon.
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A könywizsgálat magában foglalja továbbá éaz alkalmazott számviteli politikák
megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszenÍségének, valamint az
éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk' hogy a megszetzett könywizsgáIatibizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nffi t köny'w izsgállói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbizhatő és valós képet ad a Magyar Irodalmi Szerzői
Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzúgyihelyzetérőI,
valamint az ezen idoponttal végződó évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli
torvényben fo glaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentés

Elvégezttik a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület mellékelt 2013. évi éves
beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének

avizsgálatát'

A vezetés felelős azijzletijelentésnek a számviteli torvényben foglaltakkal összhangban történo
elkészítéséért. A mi felelosségünk azijzletijelentés és azttgyanazonizletí évre vonatkozó éves
beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az ij;zleti
jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátoződott és nem tartalmazta
egyéb' a gazdáLkodő nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk
áttekintését.

Véleményünk szerint a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelo Egyesület 2013. éviúzleti
jelentése a Magyar lrodalmi Szerzőí Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2013. évi éves
beszámolójának adataival összhangban Van.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség : a ktizhasznúságÍ melléklet

ElvégeztÍik a Magyar Irodalmi Szerzói Jogvédő és Jogkezelo Egyesület mellékelt 2013. évi éves

beszámolójához kapcsolódó, 2013' december 31-i fordulónapra vonatkozó közhasznúsági
mellékletén ek a v izs gáIatát.

A vezetés felelős a közhasznúsági besorolással rendelkezo Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és

Jogkezelő Egyesület közhasznúsági mellékletének elkészítéséért.

A mi felelősségünk a közhasznúsági mellékleÍ és az ngyanazon üzleti évre vonatkozó éves

beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk a

közhasznúsági melléklet és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem

,tartalmazta egyéb, a Magyar Irodalmi Szerzől Jogvédő és Jogkezeló Egyesület nem auditált
' számviteli nvilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.



Véleményünk szerint a Magyar Irodalmi Szerzói Jotvédö és Jogkezelő Egyesület 2013. évi

közhasznúsági melléklete a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2013. évi

éve s beszámolój ának adataiv al ös szhangban van.

Budapest, 2014. április 30.
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