
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.08.17 10:59:00

10 Egri Törvényszék

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

1 0 0 1 0 0 0 0 8 8 8 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.24



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-542

2019. 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 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

3 3 2 4 Felsőtárkány

Fő út

350

    

1 0 0 1 0 0 0 0 8 8 8

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

1 8 5 8 7 2 8 1 1 1 0

Szabó Dániel

Felsőtárkány 2 0 2 0 0 8 1 3

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.24



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

1 626

1 626

7 622 6 837

3 252 3 252

4 370 3 585

7 622 8 463

3 482 4 041

500 500

3 158 2 981

-176 560

4 140 3 000

4 140 3 000

1 422

7 622 8 463

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

60 8 60 8

4 009 7 227 4 009 7 227

4 009 7 227 4 009 7 227

4 069 7 235 4 069 7 235

4 069 7 235 4 069 7 235

3 755 3 011 3 755 3 011

203 50 203 50

282 3 614 282 3 614

5 5

4 245 6 675 4 245 6 675

4 245 6 675 4 245 6 675

-176 560 -176 560

-176 560 -176 560

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.24



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

282 3 718 282 3 718

3 095 2 889 3 095 2 889

144 178 144 178

60 8 60 8

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.25



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-542

2019. év

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

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

3 3 2 4 Felsőtárkány

Fő út

350

    

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

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 tevékenység támogatása, hagyományőrzés

1990. évi LXV.tv. 88§ (1) bek

községi lakosok

3500

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

Próbaterem biztosítása 2 097 1 906

néptánc oktatás, zenei kisérés 2 148 2 907

4 245 4 813

4 245 4 813

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

4 069 7 235

144 178

60 8

3 865 7 049

4 245 6 675

203 50

4 245 6 675

-176 560

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.25



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

közművelődési, művészeti tevékenység támogatása, hagyományőrzés

egy év

7 227

7 227

7 227

7 227

50

1 994

5 183

7 227

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.25



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.08.17 11.04.25



PK-542
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

jelentés 2019.pdf



F.UGGETLEN. KoNYVVIZSGAL6I JELENTES

A Fels6tf rkfnyi Hagyom6ny6rz6 Kdzalapitvdny kurat6rium6nak

V6lem6ny

Elvdgezttik a Fels6tdrkdnyi Hagyomhny6rzf Kdzalapitvflny (a tov6bbiakban: KlzaIapitv6ny) 2019. 6vi

egyszenisitett 6ves besz6mol6j6nak kdnywizsgdlatdt, arnely egyszenisitett dves besz6mol6 a2019. december 3l-i
fordul6naprakdszitettmdrlegb6l-melyben azeszklzbkds fonasok egyezb vdgdsszege 8.463 eFt, atargydvieredm6ny

560 eFt nyeres6g -, 6s az uryanezen id6ponttal vlgzodl Uzleti 6we vonatkoz6 eredmdnykimutatdsb6l, kieg6szit6

mell6kletb6l 6ll.

Vdlemdnyi.ink szerint a melldkelt egyszenisitett 6ves beszirnol6 megbizhat6 ds val6s k6pet ad aKdzalapitvfuny 2019.

december 3l-6n fenn6ll6 vagyoni ds pdnztigyi helyznt6r6l, valamint az ezen id6ponttal v5gzodl tizleti dwe vonatkoz6
jOvedelrni helyzeter6laMagyarcrsz6gon hatSlyos, a szdmvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tiirvdnnyel ds a sz6mviteli tiirvdny

szerinti egydb szervezetek beszAmol6 kdszitdsi ds kdnywezetdsdnek saj6toss6gair6l sz6l6 47912016 (XII.28.)

korm6nyrendelettel Osszhangban (a tov6bbiakban:,,szimviteli tdrvdny").

A v6lem6ny alapja

Ktinywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban 6s a kOnywizsgdlafia vonatkoz6

- Magyarorsz6gon hat6lyos - tiirvdnyek ds egydb jogszab6lyok alapjdn hajtottuk vdgre. Eznn standardok drtelmdben

fenn6ll6 felel6ssdgiink b6vebb leir6s6t jelent6stink ,,A k0nywizsg6l6 egyszenisitett dves beszdmol6 kdnywizsg6lat66rt

val6 felel6ssd ge" szakasza tartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a Kdzalapitvdnyt6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hatalyos jogszab6lyokban 6s a Magyar
K0nywizsg6l6i Kamara ,, A kcinywizsg6l6i hivatris magatartasi (etikai) szabSlyatr6l ds a feryelmi elj6r6sr6l sz6l6

szab6lyzatel'-ban, valamint az ezpkben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testiilete

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

ugyarrczpn normdkban szerepl6 tov6bbi etikai el6iriisoknak is.

Meggy6z6ddstink, hogy az illtalunk megszerzett kOnywizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot nyrijt
vdlem6nyiinkh0z.

Egy6b inform6ci6k: A kiizhasznfsfgi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a Fels6t6rk6nyi Hagyom6ny6rzb Kdzalapi',''rdny 2019, dvi ktizhasznris6gi melldkletdb6l
6llnak. A vezetds felel6s a kdzhasznttsdgi melldkletnek a 35012011. (XII.30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6
el6ir6saival 0sszhangban tdrtdn6 elk6szitdsddrt. A fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdsiink,,Vdlem6ny" szakaszilban

az egyszerisitett 6ves besz6mol6ra adott vdlemdnyiink nem vonatkozik a kiiziasznis6gi melldkletre, ds a
kiizhasznris6gi mell6kletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen form6jri bizonyoss6got nyrijt6
kilvetkeztet6st.

Az egysze{isitett dves besz6mol6 6ltalunk vdgzelt k0nywizsg6lat6val kapcsolatban a mi felel6ssdgiink a

ktizhaszrris6gi melldklet 6tolvas6sa ds ennek soriin annak mdrlegeldse, hogy a k6zhasznris6gi melldkletben foglalt
egydb inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az egyszerilsftett 6ves beszdmol6nak vagy a k0nywizsg6lat
sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egydbk6nt rigy trinik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6lllt6st 1artalmamak.Ha az

elv6gzett munk6nk alapj6n arra a kOvetkeztet6sre jutottunk, hogy a kdzhasznfs6gi melldklet ldnyeges hib6s 6llit6st



tartalmaz, kdtelessdgi.ink err6l ds a hib6s 6llit6s jelleg6r6l jelent6st tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni

val6nk.

A vezet6s 6s az irinyitfssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszerilsitett 6ves beszdmol66rt

A vezetds felel6s az egyszerlsitett dves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel dsszhangban t0rtdn6 ds a val6s

bemutatds k0vetelmdnydnek megfelelo elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezet6s

sziiksdgesnek tart abhoz, hogy lehet6vd v6ljon az ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b61 ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st6l
mentes egyszenisitett dves besz6mol6 elk6szitdse.

Az egyszenisitett 6ves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezetes felel6s azert,hogy felmdrje a K6zalapitvinynak a

tevdkenys6g folytatflsfua va16 kdpessdgdt ds az adott helyzetnek megfelel6en kdzzd tegye a tevdkenysdg

folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a tev6kenysdg folytat6s6nak elvdn alapul6

egyszeriisitett dves besz6mol6 dssze6llit6s6drt. A vezetdsnek a tevdkenysdg folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az drvdnyesiildsdt eltdr6 rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a tev6kenys6g folytatdsdnak

ellentmond6 tenyez6, k0riilm6ny nem 5ll fenn.

Az irilnyitdssal megbizott szemdlyek felel6sek a Kdzalapitvdny pdnzigyi besz6mol6si folyamat6nak

feliigyelet6drt.

A kiinyvvizsgf16 egyszeriisitett 6ves beszdmo16 ktinywizsg6lat66rt val6 felel6ss6ge

A kOnyvvizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszertisitett dves besz6mol6 egdsze

nem tartalmaz akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6sL, valamint az, hogy ennek alapj6n a

v6lem6nyiinket tartalmaz6 fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri
bizonyoss6g, de nem garancia arra,hogy a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardoktal dsszhangban elvdgzelt

kOnyvvizsg6lat mindig felt6rja az egy6bkdnt lltezb Ilnyeges hib6s 6llit6st, A hib6s 6llitdsok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, ds ldnyegesnek min6siilnek;ha dsszeni lehetazav6rakozds,hogy ezek 0nmagukban vagy egyiittesen

befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszeriisitett dves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasdgi dOntdseit.

A Maryar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardok szerinti kdnyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdldst

alkalmazunk, ds szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

o Azonositjuk ds felmdrjiik az egyszeriisitett dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, akftr hibdb6l ered6 ldnyeges

hib6s 6llit6sainak kock6zatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen kock6zatok kezel6sdre alkalmas

kcinyvvizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 kdnywizsg6lati bizonyitdkot szerziink a
vdlemdnyiink megalapoz{silhoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak kockdzata

nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csal6s mag6ban foglalhat 0sszej6tsz6st, hamisitdst, sz6nd6kos

kihagy6sokat, t6ves ny ilatk ozatokat, v aW a bels6 kontroll fe liilir6s6t.

o MegismerjUk a kdnyvvizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan

kdnywizsg6lati elj6r6sokat tewezzijnk meg, amelyek az adoll kOriilmdnyek kdz0tt megfelel6ek, de nem

az6rt,hogy aKbzalapitvdny bels6 kontrollj6nak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an vdlemdnyt nyilv6nitsunk.

o Ert6keljiik a vezet6s 6ltal alkalmazoll sz6mviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezetds 6ltal k6szitett

sz6mviteli becsldsek ds kapcsol6d6 kdzzdtdtelek dszszenisdgdt.

o K0vetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszdrll a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n

alapul6 egyszenisitett dves besz6mol6 cissze6llit6sa, valamint a megszerzell kdnyvvizsg6lati bizonyitdk
alapjdn arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban,

amelyekjelent6s kdtsdget vethetnek fel a K0zalapitv6ny tevdkenysdg folytat6s6ra val6 kdpessdgdt illet6en.

Amennyiben azt a kovetkeztet6st vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalansdg 6ll fenn, fiiggetlen

k0nyvvizsg6l6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszer(isitett dves besz6mol6ban l6v6

kapcsol6d6 kdzzdtdtelekre, vagy ha a kozzdtdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6siteniink kell
vdlemdnyiinket. Kdvetkeztetdseink a ftiggetlen kdnyvvizsgdl6i jelent6siink d6tum6ig megszerzelt



k0nyvvizsg6latibizonyitdkon alapulnak. J0v6beli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatj6k azt,hogy
aKdzalapitvilny nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

Ertdkeljiik az egyszeriisitett dves besz6mol6 6tfog6 bemutatdsdt, fel6pit6sdt ds lrrrtalmht, beledrtve a
kiegdszlt1 melldkletben tett ktizz5tdteleket, valamint drtdkeljUk art is, hogy az egyszenisitett 6ves

besziimol6ban teljesi.il-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Az iriinyit6ssal megbizott szemdlyek tudom6s6ra hozzril< - egy6b kdrddsek mellett - a krinywizsgillatlervezett
hat6ktirdt 6s iitemez6s6t, a kdnywizsg6lat jelent6s megdllapitrlsait, beledrtve aKlzalapltvilny 6ltal alkalmazott

bels6 kontollnak a kOnywizsg6latunk soran 6ltalunk azonositott jelent6s hianyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Eger, 2020. augusztus I 3.
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