
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-23 18:52:42. Érkeztetési szám: EB00515552

10 Egri Törvényszék

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

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

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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 2 0

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

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

3 3 2 4 Felsőtárkány

Fő út

101

    

1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0

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

1 8 5 7 4 5 0 2 1 1 0

Farkas Tamás

Felsőtárkány 2 0 2 1 0 5 1 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

6 201 6 103

4 769 4 671

1 432 1 432

358 715

8 8

350 707

6 559 6 818

1 791 2 147

325 325

2 508 1 465

-1 042 357

4 768 4 671

6 559 6 818

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

572 487 572 487

478 487 478 487

794 794

1 366 487 1 366 487

1 366 487 1 366 487

73 33 73 33

296 296

97 97 97 97

1 942 1 942

2 408 130 2 408 130

2 408 2 408

-1 042 357 -1 042 357

-1 042 357 -1 042 357

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

97 97 97 97

94 95 94 95

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

3 3 2 4 Felsőtárkány

Fő út

101

    

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

1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0

1 8 5 7 4 5 0 2 1 1 0

Farkas Tamás

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

1 500

442

1 942

1 942

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

1 366 487

94 95

1 272 392

2 408 130

296

2 408

-1 042 357

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

5 év

487

487

130

487

130

130

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .23  19 .00 .34



FUGGETLEN K6NYwIZSGALOI JELENTE S

A Fels6t6rk 6ny If1is6g66rt Kdzalapitv6ny kurat6riumSnak

V6lem6ny

Elvdgeztiik a Fels6t6rk6ny Ifiris6g6drt Kbzalapitvdny (a tov6bbiakban: Kdzalapitvdny) 2020. 6vi egyszertisitett

6ves besz6mol6jdnak k0nyvvizsg6lat6t, amely egyszenisitett dves besz6mol6 a2020. december 31-i fordul6napra

kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszkdzdk ds forrdsok egyez\ v6g0sszege 6.818 eFt, atdrgy6vi eredmdny 357

eFt nyeresdg, 6s az \gyanezel id6ponttal vdgz6d6 tizleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, kieg6szit6

mell6kletb6l 6ll.
Vdlem6nyiink szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves besz6mol6 megbizhat6 ds val6s kdpet ad a Kizalapitvdny
2020. december 3l -dn fenn6ll6 vagyoni ds pdnz0gyi helyzetdr6l, valamint azezen id6ponttal vdgz5db iizleti dvre

vonatkozd jOvedelmi helyzetdr6laMagyarorsz6gon hat6lyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. tdrvdnnyel ds a

sz6mviteli torvdny szerinti egydb szervezetek beszdmol6 kdszftdsi 6s kOnyvvezetdsdnek saj6toss6gair6l sz6l6

41912016 (XII.28.) korm6nyrendelettel dsszhangban (a tov6bbiakban: ,,sz6mviteli tOrvdny").

A v6lem6ny alapja

Kdnyvvizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal Osszhangban ds a kbnyvvizsg6latra
vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - tOrvdnyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjdn hajtottuk vdgre Ezen

standardok 6rlelmdben fenn6ll6 felel6ssdgiink b6vebb leirds6t jelentdsiink ,,A k0nyvvizsg6l6 egyszeriisitett dves

besz6mol6 k0nyvvizsg6lat66rt v al6 felel6ssdge" szakasza tartalmazza.

Fi.iggetlenek vagyunk a K0zalapitv6nyt6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszab6lyokban ds aMagyar
Konyvvizsg6l6i Kamara,, A k0nyvvizsg6l6i hivat5s magatarthsi (etikai) szab6lyair6I6s a fegyelmi elj6rSsr6l sz6l6

szabillyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetk0zi Etikai Standardok

Testiilete 6ltal kiadott ,,Kdnyvvizsg6l6k Etikai K6deie"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s

megfeleliink azvgyanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6ir6soknak is.

Meggybzoddsiink, hogy az illtalunk megszerzett kdnyvvizsg6l ati bizonyitdk elegend6 ds megfelel6 alapot nyfjt
v6lemdnyiinkhOz.

Egy6b inform6ci6k: A kiizhasznfsfgi mell6klet

Az egy5b inform6ci6k a Felsot6rk6ny lflitsSgillrIKdzalapitv6ny 2020.6vi kOzhasznris6gi melldkletdb6l 6llnak. A
vezet6s felel6s a kdzhasznis6gi melldkletnek a 35012011. (XII.30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 ellirilsaival
Osszhangban t0rt6n6 elkdszitds6drl. A Fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelent6siink ,,Vdlemdny" szakaszilban az

egyszertisitett dves besz6mol6ra adott vdlem6nyiink nem vonatkozik a kOzhasznris6gi melldkletre, 6s a

kdzhasznris6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen form6jf bizonyoss6got nyfjt6
kdvetkeztetdst.

Az egyszerisitett. 6ves besz6mol6 6ltalunk vdgzetl k0nyvvizsgdlatSval kapcsolatban a mi felel6ssdgiink a

kdzhasznris6gi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy a k6zhasznris6gi mell6kletben foglalt
egydb inform6ci6k ldnyegesen ellentmondanak-e az egyszertisitett dves besz6mol6nak vagy a k0nyvvizsgdlat sor6n
szerzett ismereteinknek, vagy egydbkdnt rigy trinik-e, hogy azok ldnyeges hib6s 6llit6st Iarlalmaznak. Ha az

elvdgzett munk6nk alapjdn arra a kOvetkeztetdsre jutottunk, hogy a k0zhasznfs6gi melldklet l6nyeges hib6s 6llit6st
tarlalmaz,ktitelessdgiink en6l ds a hib6s 6llit6s jelleg6r6l jelentdst tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.



A vezet6s 6s az irfnyitdssal megbizott szem6lyek felel6ssdge az egyszeriisitett 6ves beszdmol66rt

A vezet6s felel6s az egyszeriisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel Osszhangban t6rtdn6 ds a val6s

bemutat6s k0vetelmdnydnek megfelelo elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetds

sziiksdgesnek tartahhoz,hogy lehet6v6 v6ljon azakdr csal6sb6l, ak6r hibdb6l ered6 ldnyeges hib6s 6lllt6st6l mentes

egyszerfisitett 6ves besz6mol6 elkdszitdse.

Az egyszerrisitett dves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezetds felel6s azert, hogy felmdrje a Kdzalapitvdnynak a

tevdkenysdg folytat6s6ra val6 kdpessdgdt ds az adolt helyzetnek megfelel6en kdzzd tegye a tevdkenysdg

fofytat6sdval kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a tevdkenysdg folytat6s6nak elvdn alapul6
egyszeriisitett dves besz6mol6 6ssze6llit6s66rt. A vezetdsnek a tevdkenys6g folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az drvdnyesiil6sdt elt6r6 rendelkezes nem akad6lyozza, illetve a tevdkenysdg folytat6s6nak
ellentmond6 tdny ez6, kdri.ilmdny nem 611 fenn.
Az ir6nyit6ssalmegbizottszemdlyek felel6sek aKdzalapitvdny p6nziigyi besz6mol6si folyamat6nak feliigyeletddrt.

A kiinywizsg6l6 egyszeriisitett 6ves besz6mol6 kiinyvvizsg6latS6rt val6 felel6ss6ge

A kdnyvvizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr61, hogy az egyszertisitett dves besz6mol6 egdsze

nem taftalmaz ak6r csal6sb6l, ak5r hibdb6l ered6 ldnyeges hib6s |llitilst, valamint az, hogy ennek alapj6n a

vdlemdnyiinket tartalmaz6 fiiggetlen ktinyvvizsgdl6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri
bizonyoss6g, de nem garancia ana, hogy a Magyar Nemzeti K0nyvvizsgfllati Standardokkal 0sszhangban elvdgzell
kdnyvvizsg6lat mindig feltdrja az egydbkdnt l1tezb llnyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csalilsb6l

vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha dsszer[i lehet az avdrakozds, hogy ezek dnmagukban vagy egyiittesen

befolydsolhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszeriisitett dves besz6mol6 alapjdnmeghozott gazdasdgi dtintdseit.

A Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardok szerinti k0nyvvizsgdlal egdsze sor6n szakmai megitdldst

alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust taftunk fenn.

Tov6bb6:

o Azonositjuk 6s felmdrjiik azegyszer{isilett dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s

6llit6sainak kock6zatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas kdnywizsgdlati
elj6r6sokat, valamint elegend6 ds megfelel6 kdnyvvizsg6lati bizonyitdkot szerziink a vdlem6nyiink
megalapozlshhoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak kockdzata nagyobb, mint a
hibAbdl ered66, mivel a csal6s mag6ban foglalhat 6sszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nddkos kihagy6sokat, tdves
nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

o Megismerjiik a kOnyvvizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan
kcinyvvizsg6lati elj6r6sokattervezzink meg, amelyek az adolt kdriilmdnyek kOzOtt megfelel6ek, de nem
azerl,hogy aKlzalapitv6ny bels6 kontrollj6nak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lemdnyt nyilvanitsunk.e
Ertdkeljfik a vezetds 6ltal alkalmazolt szdmviteli politika megfelekis6gdt ds a vezet6s 6ltal kdszitett
sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6d6 klzz1tdtelek 6szszerftsdgdt.

o K0vetkeztetdst vonunk le aru61, hogy helydnval6-e a vezetds rdszdr6l a vdllalkoz6s folytatds6nak elvdn
alapul6 egyszerfsitett 6ves besz6mol6 cissze6llit6sa, valamint a megszerzett kOnywizsgfilati bizonyitlk
alapjtut arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalansdg olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban,
amelyek jelent6s kdtsdget vethetnek fel a Kdzalapitv6ny tevdkenysdg folytatilsdra val6 kdpessdgdt illet6en.
Amennyiben azt a ktivetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i
jelentdstinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszerisitett 6ves besz6mol6ban ldv6 kapcsol6d6
kdzzdtdtelekre) vagy ha aklzz1tltelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6siteniink kell v6lemdnyiinket.

Kdvetkeztetdseink a fiiggetlen kdnyvvizsgdl6i jelentdsiink d6tum6ig megszerzelt kcinyvvizsg6lati
bizonyitdkon alapulnak. J0v6beli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatj6k azt,hogy aKdzalapitvdny
nem tudia a v6llalkozdst folvtatni.



. Ertdkeljiik az egyszenisitett 6ves besziirnol6 6tfog6 bemutat6s6t, feldpitdsdt ds tartalm6t, bele6rtve a
kiegdszit6 melldkletben tett klzzdtdteleket, valamint 6rt6keljiik art is, hogy az egyszenisitett 6ves

besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esemdnyek val6s bemutat6sa.

o Az ir6nyit6ssal megblzott szemdlyek tudom6s6ra hozzuk - egydb kdrddsek mellett - a kOnywizsg6lat

tervezett hat6k0r6t 6s iitemezdsdt, a kdnywizsgdlat jelent6s meg6llapit6sait, beledrtve aKdzalapitvdny 6l1Lal

alkalmazoll bels6 kontrollnak a kdnyvvizsg6latunk soran 6ltalunk azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is, ha

voltak ilyenek.
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