
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

2019.02.17 12:50:14

10 Egri Törvényszék

1 0 0 1 0 0 0 0 8 8 8 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: 2019.02.17 13.00.11



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

350

    

1 0 0 1 0 0 0 0 8 8 8

1 0 P k 0 6 6 8 7  2 0 0 4 2 9

1 8 5 8 7 2 8 1 1 1 0

Szabó Dániel

Felsőtárkány 2 0 1 9 0 2 1 3

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.17 13.00.11



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

3 886 7 622

2 515 3 252

1 371 4 370

3 886 7 622

3 657 3 482

500 500

2 886 3 158

271 -176

229 4 140

3 886 7 622

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.17 13.00.11



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

90 60 90 60

2 161 4 009 2 161 4 009

2 161 4 009 2 161 4 009

2 251 4 069 2 251 4 069

2 251 4 069 2 251 4 069

1 962 3 755 1 962 3 755

16 203 16 203

282 282

2 5 2 5

1 980 4 245 1 980 4 245

1 980 4 245 1 980 4 245

271 -176 271 -176

271 -176 271 -176

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.17 13.00.11



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

282 282

1 086 3 095 1 086 3 095

151 144 151 144

90 60 90 60

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.17 13.00.11



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

350

    

1 0 P k 0 6 6 8 7  2 0 0 4 2 9

1 0 0 1 0 0 0 0 8 8 8

1 8 5 8 7 2 8 1 1 1 0

Szabó Dániel

művészeti tevékenységek támogatása

1990. évi LXV. tv. 88§ (1) bek

községi lakosok

3500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.17 13.00.11



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

közművelődési, művészeti tevékenység támogatása, hagyományörzés 1 979 2 148

próbaterem biztosítása 2 097

1 979 4 245

1 979 4 245

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.17 13.00.11



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

2 251 4 069

151 144

90 60

2 010 3 865

1 980 4 245

16 203

1 980 4 245

271 -176

46 52

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.17 13.00.11



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

közművelődési, művészeti tevékenység támogatása

egy év

4 009

4 009

4 009

4 009

203

3 760

282

4 245

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.02.17 13.00.11



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: 2019.02.17 13.00.11



PK-442
PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

jelentés 2018.pdf



FUGGETLEN KONYVvIZSGALOI JELENTES

A Fef s6t6rkdnyi Hagyom6ny6rz6 Kiizalapitvdny kurat6rium6nak

V6lem6ny

Elvdgeztiik a Fels6t6rk6nyi Hagyom6ny&26 Kdzalapitvilny (a tov6bbiakban: Kdzalapitviny) 2018. dvi

egyszenisitett dves beszirnol6jAnak kOnywizsg6latdt, anely egyszenisitett 6ves beszamol6 a2018. december 31-i

fordul6napra kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszkdzdk ds fon6sok egyez5 vdgOsszege 7.622 eFt, a tArgydvi

eredmdny 176 eFt vesztes6g -, 6s az ugyanezen idoponttal vdgztdb i.izleti dlre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l,

kiegdszit6 melldkletb6l 6ll,

Vdlemdnyiink szerint a melldkelt eryszer[isitett 6ves beszimol6 megbizhat6 ds val6s k6pet ad aKdzalapitlnny 2018.

december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s pdnziigyi helyzetdr6l, valamint az ezen id6ponttal vdgnd6 tizleti 6we vonatkoz6

jOvedelrni helyzetdr6l a Magyarorszagon hat6lyos, a szAmvitelrbl sz6l6 2000. 6vi C. tdrvdnnyel 0sszhangban (a

tov6bbiakban :,,szAmv ileli tdrv6ny").

A v6lem6ny alapja

K0nywizsg6latunkat a Magar Nemzeti K0nywizsg6lati Standardokkal Osszhangban 6s a kOnywizsg6latra

vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - ttirvdnyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjdn hajtotffi vdgre. Ezen standardok

drlelm6ben fenn6ll6 felel6ssdgtink b6vebb lefr6s6t jelentdstink ,,A k0nywizsg6l6 egyszenisitett dves beszamol6

kdryarvizsg6l at66rt v al6 felel6ss6ge" szakasza tntalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a Kilzalapitvanyt6l a vonatkoz6, Magyarorszhgon haflilyos jogszab6lyokban 6s a Magyar

K0nywizsg6l6i Kamara ,, A k0nywizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikar) szab6lyatr6l6s a fegyelmi elj6r6sr6l sz6l6

szab6lyzatd'-brur, valamint az ezekben nem rendezett kdrd6sek tekintetdben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testtilete

6ltal kiadott ,,Kdnywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfeleliink az

lug;anezen norm6kban szerepl6 tovSbbi etikai el6irilsoknak is.

Meggy6z6ddsifurk, hogy az flltalunk megszerzelt kOnywizsg6lati bizonyitdk elegendo 6s megfelel6 alapot nyujt

vdlemdnyiinkhtiz.

Egy6b informfci6k A kiizhasznf sdgi mell6klet

Az egylb inform6ci6k a Fels6t6rk6nyi Hagyom6ny6rzbKbzalapilvriny 2018. dvi kdzhasznfsdgi mell6klet6b6l

6llnak. A vezetds felel6s a kdzhasznus6gi mell6kletnek a 35012011. (XII.30.) Kormdnyrendelet vonatkoz6

el6ir6saival tisszhangban tdrtdn6 elkdszit6sd6rt. A fi.iggetlen ktinyvvizsg6l6i jelent6siink ,,V6lemdny"
szakaszfiban az egyszerisitett 6ves besz6mol6ra adott vdlemdnyiink nem vonatkozk a kdzhasmris6gi

melldkletre, 6s a k0zhasznris6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen formdjf bizonyoss6got

nyuj t6 k0vetk eztetd st.

Az egyszenisitett dves besz6mol6 6ltalunk vdgzelt kdnyvvizsg6lat6val kapcsolatban a mi felel6ssdgiink az egydb

inform5ci6k 6tolvas6sa ds ennek soriin annak mdrlegeldse, hogy az egy1b inform6ci6k l6nyegesen

ellentmondanak-e az egyszertisitett dves besz6mol6nak yagy a kOnyvvizsg6lat sor6n szerzelt ismereteinknek,

vagy egydbkdnt rigy t[inik-e, hogy azok ldnyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak. Ha az elvf,gzelt munk6nk alapjiln

arra a kOvetkeztetdsre jutunk, hogy az egy6b inform6ci6k l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak, kdteless6giink

err6l ds a hib6s 6llit6s jellegdr6l jelentdst tenni.. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.



A vezet6s 6s az irdnyit6ssal megbizott szemdlyek felel6ss6ge az egyszer{isitett 6ves besz6mol66rt

A vezetds felel6s az egyszerisitett dves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrv6nnyel Osszhangban trjrtdn6 es a val6s

bemutat6s kOvetelmdnydnek megfelel6 elkdszitds6drt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetds

sziiks6gesnek tartahhoz, hogy lehet6vd v6ljon azakdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st6l

mentes egyszeriisltett dves besz6mol6 elkdszitdse.

Az egyszerrisitett dves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezet6s felel6s az6rt,hogy felmdrje aKlzalapitvflnynak a

v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 kdpessdgdt 6s az adolt helyzetnek megfelel6en kdzzdtegye a v6llalkoz6s

folT4atilshval kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezetds felel a villlalkozds folytat6s6nak elvdn alapul6

egyszeriisitett dves besz6mol6 0ssze6llit6s66rt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,

ha ennek az elvnek az 6rvdnyesi.ildsdt eltdr6 rendelkezes nem akad6lyozza, illetve a v6llalkoz6si tevdkenys6g

folytatds6nak ellentmond6 tdnyez6, kiiriilm6ny nem 611 fenn.

Az tr6nyitdssal megbizott szem6lyek felel6sek a Kdzalapltvilny pdnzigyi besz6mol6si folyamat6nak

feliigyeletddrt.

A kiinyvvizsgdl6 egyszerilsitett 6ves beszdmol6 kiinyvvizsgdlat66rt val6 felel6ss6ge

A kdnywizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszenisitett dves besz6mol6 egdsze

nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s |Ilitlst, valamint az, hogy ennek alapj6n a

vdlemdnytinket tartalmaz6 ffiggetlen kdnywizsg6l6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokti

bizonyossdg, de nem garancia ana,hogy a Maryar NemzetiKdnywusg6lati Standardokkal dsszhangban elvdgzelt

kOnywizsgrilat mindig felt6rja az egydbkdntl5tezb llnyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha dsszerri \ehet az a vdrakozds, hogy ezek Onmagukban vagy

egyiittesen befolydsolhatjfuk a felhaszn6l6k adott egyszenisitett dves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasdgi

ddntdseit,

A Magyar Nemzeti Ktinywizsg6lati Standardok szerinti kOnyvvizsg6lat egesze sor6n szakmai megitdldst

alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

o Azonositjuk 6s felmdrjiik az egysze(isitett dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b61 ered6 ldnyeges

hibds Sllit6sainak kock6zatait, kialakitjuk ds v6grehajtjuk az ezen kock6zatok kezel6sdre alkalmas

kOnyvvizsg5lati e1j6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 kdnywizsg6lati bizonyit5kot szerzilrk a

vdlemdnyiink megalapozdshhoz A csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak kock{zala

nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, 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 drdekdben, hogy olyan

kOnyvvizsg6lati elj6r6sokat tervezziink meg, amelyek az adolt kOrtilmdnyek kOzOtt megfelel6ek, de nem

az5rt,hogy aKlzalapitvany belso kontrollj6nak hatdkonys6gdra vonatkoz6an v6lemdnyt nyilvanitsunk.

. Ertdkeljiik a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt 6s a vezetds 6ltal k6szitett

sz6mviteli becsl6sek ds kapcsol6d6 klzzdtltelek 6sszenis6gdt.

o K0vetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rdszdrll a villlakozds folytatds6nak elvdn

alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 tjssze6llit6sa, valamint a megszerzelt kdnyvvizsg6lati bizonyit6k

alapjdn arr61, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel

kapcsolatban, amelyek jelent6s kdtsdget vethetnek fel a Kozalapitv6ny tevdkenysdg folytat6s6ra val6

kdpess6gdt illet6en. Amennyiben azt a k6vetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn,

fiiggetlen k0nywizsg6l6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a frgyelmet az egyszerusitett dves besz6mol6ban

l6v6 kapcsol6d6klzzftdtelekre, vagy ha akdzzdtdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6Siteniink kell

v6lemdnyiinket. K0vetkeztet6seink a fiiggetlen k0nywizsg6l6i jelent6siink d6tum6ig megszerzelt

k0nyvvizsg6lali bizonyitdkon alapulnak. J0v6beli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhaljilk azt,

hogy a Kdzalapitv6ny nem tudja a tevdkenysdg6t folytatni.



Ertdkeljiik az egyszerusitett dves besz6mol6 6tfog6 bemutatdsilt, fel5pitdsdt ds tartalmdt, beledrtve a

kiegdszit6 melldkletben telt kdzz1tdteleket, valamint 6rtdkeljiik azt is, hogy az egyszenisitett dves

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

Az ir6nyitdssal megbuatt szemdlyek tudom6srira hozz.tk - egydb kdrddsek mellett - a kdnlwizsgllattewezett
hat6k0r6t ds iitemez6sdt, a kOnywizsg6lat jelent6s meg6llapitdsait, bele6rtve aKdzalapitvdny 6ltal akalmazott

bels6 konfollnak a kOnywizsg6latunk soran 6ltalunk azonositott jelent6s hi6nyossdgait is, ha voltak ilyenek.

Egu,2019. febru6r 13.

Koncz S6ndorn6 dr.
bejegyzett konywizsgal6
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