
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.02.18 18:02:55

10 Egri Törvényszék

1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

10 Egri Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

3 3 2 4 Felsőtárkány

Fő út

101

    

1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0

1 0 P k 6 0 1 0 0  1 9 9 5 0 1

1 8 5 7 4 5 0 2 1 1 0

BERECZ BERNADETT

FELSŐTÁRKÁNY 2 0 1 8 0 2 1 3

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1 957 6 823

4 866

1 957 1 957

779 1 013

8 8

771 1 005

2 736 7 836

2 736 2 833

325 325

2 642 2 411

-231 97

5 003

5 003

2 736 7 836

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

898 751 898 751

500 500 500 500

398 251 398 251

75 75

14 14

912 751 912 751

912 751 912 751

357 416 357 416

331 238 331 238

455 455

1 143 654 1 143 654

1 142 655 1 142 655

-231 97 -231 97

-231 97 -231 97

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

500 500 500 500

323 241 323 241

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

3 3 2 4 Felsőtárkány

Fő út

101

    

1 0 P k 6 0 1 0 0  1 9 9 5 0 1

1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0

1 8 5 7 4 5 0 2 1 1 0

BERECZ BERNADETT

sport tábor

1997.évi CLVI.tv. 26§ c/4

150

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

kerékpártúra 331 352

tanulmányi verseny 6

gyermeknap, télapó ünnepségen vetélkedők 271 297

602 655

602 655

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

912 751

323 241

589 510

1 143 654

331 238

1 142 655

-231 97

20 20

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Felsőtárkány ifjúsága sport, kulturális tevékenységének támogatása

egy év

751

655

751

238

417

655

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.18 20.04.33



PK-442
PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Scan10003.PDF



FUGGETLEN KONYVvIZSGALoI JELENTES

A Fels6tdrkdny Ifj r[s6 966 rt Kilzalapitvf ny ku rat6riu m 6 nak

V6lem6ny

Elvdgeztiik a Fels6t6rk6ny Iflnsdgfu5rtKdzalapitvhny (a tov6bbiakban:Kdzalapitv6ny) 2018. 6vi egyszenisitett dves

besz6mol6jrinak ktlnywizsgillatdt, amely eryszenisltett dves besz6mol6 a2018. december 3l-i fordul6naprakdszitelt

m6rlegb6l - melyben az eszkilzdk 6s fon6sok egyezT vdg0sszege 7 .836 eFt, atirgydvi eredmdny 97 eFt nyeres6g -, ds

Mugyanezenid6ponttal vdgzbdliizleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutatasb6l, kieg6szit6 mell6kletb6l6ll.

Vdlemdnyiink szerint a mell6kelt egyszenisitett dves besz6mol6 megbizhat6 ds val6s k6pet ad aKlzalapifrilny 2018.

december 3l-dn fenn6ll6 vagyoni ds pdnziiryi helyzetdrill, valamint az ezer' id6ponttal vdgz6d6 tizleti 6we vonatkoz6

jiivedelrni helyzet&67 a MagyarorszAgon hat6lyos, a szimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tdrvdnnyel Osszhangban (a

tov6bbiakban:,,sz6mviteli t0rv6ny').

A v6lem6ny alapja

K6nywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti K0rywizsg6lati Standardokkal Osszhangban ds a kdnywizsg6latra

vonatkoz6 - Maryarorsz6gon hat6lyos - tdrvdnyek ds egy6b jogszab6lyok alapjin hajtothrk vdgre. Ezen standardok

6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6gi.ink b6vebb leir6s6t jelentdsiink ,,A kOnywizsgdl6 egyszenisitett 6ves beszimol6

k0nywizsg6lat66rtval6felel6ssdge''szakaszatar:talmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a Kdzalapifr6nyt6l a vonatkoz6, MagyarorszAgon hatdlyos jogszab6lyokban 6s a Maryar

K0nywizsg6l6i Kamara ,, A k0ny.wizsg6l6i hivat6s magatartdsi (etikai) szabfllyatr6l ds a fegyelmi elj6r6sr6l s2616

szab6lyzatd'-ban, valamint az ez.ekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetk6zi Etikai Standardok Testiilete

6ltal kiadott ,,K0nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfeleliink az

ugyanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6irasoknak is.

Meggy6z6ddsiturk, hogy az ilItaltxtk megszerzelt kiinywizsgdlati bizonyit6k elegend6 ds megfelel6 alapot nyujt

vdlemdnyiinkhOz.

Egy6b informhci6k: A kiizhasznfsfgi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a Fels6t6rk6ny Iffs6g66rt Klzalapitvdny 2018. dvi k6zhasznris6gi mell6kletdb6l 6llnak. A
vezetds felel6s a kdzhasznis6gi melldkletnek a 35012011. (XII.30.) Kormiinyrendelet vonatkozo. el6l:r6saival

Osszhangban tiirtdn6 elkdszitds6drt. A fiiggetlen k0nywizsg6l6i jelentdsitu:k ,,V6lemdny" szakaszdban az

egyszenisitett dves besz6mol6ra adott v6lem6nyiink nem vonatkozik a kOzhasmris6gi mell6kletre, ds a

kOzhasznris6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen form6jf bizonyoss6got nyujt6

ktivetkeztet6st.

Az egyszeriisitett dves besz6mol6 6ltalunk vdgzelt kdnyvvizsg6lat6val kapcsolatban a mi felel6ssdgiink a

kdzhasznris6gi melldklet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegel6se, hogy a kOzhasznris6gi melldkletben

foglalt egydb inform6ci6k ldnyegesen ellentmondanak-e az egyszeriisitett dves besz6mol6nak vagy a

kdnywizsg6lat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egydbkdnt rigy ttinik-e, hogy azok ldnyeges hib6s 6llit6st

tarialmaznak. Ha az elvdgzelt munk6nk alapjiln arra a kdvetkeztetdsre jutottunk, hogy a k6zhasznfs6gi melldklet

l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaz, ktiteless6giink en6l 6s a hib6s 6llitAs jelleg6r6l jelent6st tenni. Ebben a

tekintetben nincs j elenteni val6nk.



A vezet6s 6s azitf,nyitdssal megbfzott szem6lyek fetet6ss6ge az egyszeriisitett 6ves besz6mol66rt

A vezetds felel6s az egyszeftsitett dves beszdmol6nak a szdmviteli tOrvdnnyel osszhangban titrtdn6 ds a val6s
bemutat6s kdvetelmdnydnek megfelel6 elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds
sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az ak6r csal6sb6l, akrir hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st6l
mentes egyszenisitett 6ves besz6mol6 elkdszitdse.

Az egyszerrisitett dves besziimol6 elkdszitdse sor6n a vezetds felel6s azert,hogy felmdrje aK)zalapitv6nynak a
tevdkenysdg folytathsflra val6 kdpessdgdt ds az adort helyzetnek megfelel6en k6zz6tegye a tev6kenysdg
folytat6sdval kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds fetel a tevdkenysdg folytat6sdnak elv6n alapul6
egyszeriisitett 6ves besz6mol6 tissze6llit6s6drt. A vezet6snek a tevdkenysdg folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elrmek az drvdnyesUldsdt eltdr6 rendelkezds nem akad6lyozza,illetve a tevdkenysdg folytat6sanak
ellentmond6 t6nyez6, kiiriilmdny nem 6ll fenn.

Az irfinyitdssal megbizott szemdlyek felel6sek a Klzalapitvdny pdnzigyi besz6mol6si folyamat1nak
felUgyeletddrt,

A kiinywizsgdl6 egyszeriisitett 6ves beszf mol6 kdnywizsg6lat66rtval6 felel6ss6ge

A kdnywizsg6lat sor6n c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszenlsitett dves besz6mol6 egdsze
nem tartalmaz akdr csal6sb6l, akdr hibdb6l ered6 ldnyeges hib6s Ai|ritilst, valamint az, hogy ennek alapj6n a
vdlemdnyiinket tartalmaz6 fliggetlen kOnywizsgril6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokf
bizonyossdg, de nem garancia arra,hogy a MagyarNemzeti K0n).wizsg6lati Standardokkal Osszhan gban elvlgzelt
konyvvizsg6lat mindig feltdrja az egydbk'ntlltezb l'nyeges hib6s illlitilst. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l
vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha dsszeni lehet az a vdrakoz6s, hogy ezek onmagukban vagy
egyiittesen befoly6solhatjiik a felhaszn6l6k adott egyszeriisitett dves besz6mol6 alapjdn meghozott gazdas1gi
d0nt6seit.

A Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardok szerinti k6nyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdldst
alkalmazunk, ds szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

o Azonosltjuk ds felm6diik az egyszeriisitett dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges
hib6s 6llit6sainak kockdzatait, kialakitjuk ds vdgrehajtjuk az ezen kock6zatok kezeldsdre alkalmas
k0nyvvizsg6lati eljdr6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 krinywizsg6lati bizonyit1kot szerzi.ink a
vdlemdnyiink megalapoz6silhoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6srinak kock1zata
nagyobb, mint a hibAb6l ered6d, mivel a csal6s mag6ban foglalhat dsszej6tszdst, hamisit6st, sz6nd6kos
kihagy6sokat, t6ves nyilatk ozatokat, vagy abels6 kontroll feliilir6s6t.

o Megismerjiik a kOnyvvizsg6lat szempontjdb6l relev6ns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
kOnyvvizsgdlati elj6r6sokat tervezzink meg, amelyek az adort koriilmdnyek kdzott megfeleftiek, de nem
az6rt,hogy aKdzalapitv6ny bels6 kontrollj6nak hatdkonys6garavonatkoz6anvdlem6nyt nyilv6nitsunk.

' Brtdkeljtik a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt ds a vezetds 6ltal k6szitett
szdmviteli becsldsek 6s kapcsol6d6 k6zz6t6telek 6sszenisdgdt.

o K6vetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rl,szdrbI a v6llalkoz6s folytat6s6nak elvdn
alapul6 egyszenisitett dves besz6mol6 tissze6llit6sa, valamint a megszerzelt konyvvizsg6lati bizonyitdk
alapjdn arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelent6s kdtsdget vethetnek fel a Kdzalapitv6ny tevdkenys6g folytat6s6ra val6
kdpessdg6t illet6en. Amennyiben azt a kOvetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalansilg 6ll fenn,
fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdsiinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszerijsitett 6ves besz6mol6ban
ldv6 kapcsol6 d6 kdzzdtdtelekre, vagy ha akdzzdtdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6siteniink kell
v6lemdnyiinket. K0vetkeztetdseink a fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdsiink dhtumfiig megszerzett"
k0nywizsg6lari bizonyitdkon alapulnak. Jiiv6beli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatj1k art,
hogy a Kdzalapitvdny nem tudja avilllakozilst folytatni,



Ert6keljtik az egyszenlsitett dves besz6mol6 6tfog6 bemutatdsdt, fel6plt6sdt 6s tntalmilt, beledrtve a
kieg6szlt6 melldkletben tett kdzz5t5teleket, valamint drtdkeljiik azt is, hogy az egyszenisitett 6ves

besz6mol6ban teljesiil-e az alaplul szolg6l6 iigyletek ds esemdnyek val6s bemutat6sa.

Az ir6nyitdssal megb{zott szemd$ek tudom6s6ra hozzvk - erydb kdrddsek mellett - a kOnywizsgfilattewezett

hat6k0rdt ds iitemezds6t, a kOnywizsg6lat jelent6s meg6llapitilsait, beledrtve a Kdzalapitvilny 6ltal alkalmazott

bels6 kontrollnak a krinywizsg6latunk sor6n 6ltalunk azonositott jelent6s hidnyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Eger,20l9. februar 13,
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