
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.23 16:02:52

14 Kaposvári Törvényszék

1 4 0 2 0 0 0 3 6 0 1 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

7 2 8 5 Törökkoppány

Kossuth L. utca

66.

    

1 4 0 2 0 0 0 3 6 0 1

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

1 8 7 8 5 4 9 6 1 1 4

Gelencsér Géza

Törökkoppány 2 0 1 8 0 5 2 3

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

4 206 4 230

0 0

4 206 4 230

0 0

2 340 4 639

0 0

0 0

0 0

2 340 4 639

8 361 5 623

14 907 14 492

6 823 8 474

0 0

1 672 6 823

0 0

0 0

5 151 1 651

0 0

0 0

3 797 1 628

0 0

0 0

3 797 1 628

4 287 4 390

14 907 14 492

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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

0 0 0 0

0 0 0 0

22 782 23 894 22 782 23 894

415 415 415 415

0 0 0 0

20 956 23 479 20 956 23 479

0 0 0 0

3 3 3 3

22 785 23 897 22 785 23 897

22 785 23 897 22 785 23 897

1 293 2 488 1 293 2 488

15 704 19 090 15 704 19 090

4 320 4 455 4 320 4 455

357 157 357 157

280 452 280 452

0 59 0 59

17 634 22 246 17 634 22 246

17 634 22 246 17 634 22 246

5 151 1 651 5 151 1 651

0 0 0 0

5 151 1 651 5 151 1 651

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

20 956 5 442 20 956 5 442

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 18 037 0 18 037

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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:

7 2 8 5 Törökkoppány

Kossuth L. utca

66.

    

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

1 4 0 2 0 0 0 3 6 0 1

1 8 7 8 5 4 9 6 1 1 4

Gelencsér Géza

Településfejlesztés

Településfejlesztés

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 1.

Az Egyesület működési területén lévő települések

39968

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

- 0 0

- 0 0

- 0 0

0 0

0 0

Elnök 4 320 4 455

-

4 320 4 455

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



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. Tárgyévi 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

22 785 23 897

0 0

0 0

0 0

0 18 037

22 785 5 860

17 634 22 246

15 704 19 090

17 634 22 246

5 151 1 651

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Civil szervezetek működési célú támogatása

Nemzeti Együttműködési Alap (EMMI)

2017. április 1. - 2018. március 31.

700 000

700 000

700 000

700 000

652 816

47 184

0

700 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása

Nemzeti Együttműködési Alap (EMMI)

2017. április 1. - 2018. március 31.

1 679 000

1 558 722

1 558 722

1 679 000

652 816

905 906

0

1 558 722

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

VP6-19.1-19.2-19.4-15

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Magyar Állam (Miniszterelnökség)

2016. június 11. - 2020. december 31.

91 240 647

21 244 140

21 244 140

15 701 274

17 784 743

3 459 397

0

21 244 140

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 16.50.14



PK-342
PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsg_jelentés_2017Kvke.PDF



FÜGcETLEN KtNYvvtzscÁLTI JELENTÉs

A Koppányvö|gyi VidékfejIesztési Közhasznú Egyesü|et tuIajdonosainak

vélemény

Elvégeáem a KoppányYi'|gyi Vidékfej|esztési Közhasznú Egyesület (,,az Egyesü|et'')
(székhely: 7285 Trrökkoppány, Kossuth L. utca ó6. ,cégjegyáksám: l4-02-000360l ) 20l7. évi egyszenisített éves
besámo|ójának könywizsgálatát, amely egyszerüsÍtett éves besámolT a 20l7. december 3 |.i fordulónapra készítert
mérlegból - me|yben az eszköl)k és íorrások egyezó végösszege |4'492 e/FÍ' a tárgyéVi eredmény
alaptevékenységból l.ó5l e/Ft nyereség ., és aZ ugyanezen idöponíal Végzódo üZleti évÍe vonatkozT
eredménykimutariásból. va|amint a számviteli po|itika je|entos elemeinek összefoglaliísát is tarta|mazó kiegészító
mellékletből ál l '

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves besámo|ó megbízható és va|ós képet ad aZ Egyesiilet
20l7. december 3l.én ténnálló vagyoni ós pénziiryi helyzetéről, Valamint az ezen időponnal VégZődó ijz|eti evre
vonatkozT jövede|mi he|yzetéröl a Magyalorságon hatalyos. a sámvite|ról szó|ó 2000. évi C. tórvénnyel

összhangban (a továbbiakban:,'sámviteli tlrYény'')'

A vó|emény a|apja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgá|ati Standardokkal Össáangban és a könywizsgá|atÍa vonatkozó
_ MagyaroÍságon hatá|yos _ tÓrvények és egyéb jogszabá|yok a|apján hajtottam végle. Ezen standardok étÍelmében
fennál|ó fele|osségem bóvebb leírasát jelentésem ,,A kön).}.vizsgáló egyszerűsített éves besámo|ó könyvvizsgálatáért
va ló fe|e lóssé ge'' szakasza tafia|mazza.

Ir|iggetlen vagyok az Egyesti|ettó| a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabá|yokban és a Magyar
Kiinvvvizsgá|ói Kamar'il ,, A könyvvizsgá|ói hivatás magatanási (etikai) szabályairól és a Íbgyelmi eljáúsróI szóló

szabá|yzata'.-ban. vaIamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai standardok T.estiilete

á|tal kiadott ..Ktnywizsgá|ók Etikai Kódexe''.ben (az IESBA Kódex-ben) fogla|tak szerint, és megfe|elek az

ug!anezcn nonnákban szerep|ő további etikai elóirl lsoknak is.

Meggyóződésem, hogy az á|talam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendó és megíeleló alapot nyújt

véletnényemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági me||ék|eÍ

Az egyéb inÍbrmáciik a Koppányvölgyi vidékfejlesztési Közhasznú Egyesü|et 20|7, évi közhasznúsági

mellék|etébő| álInak' A vezetés felelós a ktzhasznúsági mel|ékletnek a 350/20ll. (xII.30.) Kormányrende|et

vonatkozó eIóirásaiva| össáangban történó elkészltéséért. A fttggetlen könyvvizsgá|ói jeIentésem ,,vélemény''
szakasában az egyszerüsített éves beszámo|óra adott vé|eményem nem Yonatkozik a közhasznúsági meIlékletre,

és a köZhasznúsági me|lék|etre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó

következtetést.

Az egyszerűsített éves beszánroló á|talarn végzett könyvvizsgálatáVal kapcso|atban az én (a mi) fe|elősségerl a

közhasznúsági me||ék|et átoIvasása és ennek során annak mérlege|ése' hogy a közhasznúsági meIlék|elben

|oglalt egyéb intbrmációk lényegesen ellentmondanak.e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a



könyvvizsgá|at során szerzett ismereteimnek, va8y egyébként úgy tűnik-e, hogy.azok lényeges hibás ál|ítást
tana|maznak' Ha az e|yégzeÍt munkám alapján arra a köVetkeztetésre jutok, hogy a kÓzhasznúsági mel!ék|et
lényeges hibás átlítást taÍtalmaz, köte|ességen efról és a hibás állitás jeltegéról je|enrést tenni. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni valTm.

Á Koppányvólgyi V idékfej lesztés i Közhasznú Egyesiilet 20|ó. december 3I-éveI végzódo évre Yonatkozó
pénziigyi kimutatásaira 20l 7. 05. l9.én minősités nélküli vé|eményt kapott'

A Koppányvölgyi Vidékfejlesaési Közhasznú Egyesü|et a 2000' éVi c' törvény 4' $. figye|embevételével
készítene el a20|7. évi mérlegbeszámolót és eredménykimutatást annak érdekében hogy a 20l7. évi nérIeg és
erednrénykimutatás a nlegbíZható és va|ós képe( biztosítsa'

A vezetés és az irányítással megbÍzott szcmélyek Íele|őssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés feIelős az egyszerűsitett éves beszámolónak a számviteIi tlrvénnyel összhangban történó és a va|ós
bemutatás követe]nlényének megíeIelő elkészítéséért, valamint az oIyan beIsti kontroIlén, amelyet a vezetés
sztikségesnek tart ahhoz, hogy lehetóvé váljon az akár csa|ásból' akár hibábT| eredó |ényeges hibás állítástól
mentes egyszet.űsitett éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsítetr éves besámoló elkészítése során a vezetés |eIe|ös azért, hogy fe|mérje aZ Egyesü|etnek a
válIalkozás foIytatására valT képességét és az adoÍ helyzetnek megfeIeIoen kizzétegye a vá|lalkoás
Íblytatásáva| kapcsolaros információkat, valamint a vezerés t.ele| a vállalkozás folytatásának e|vén alapuló
eg}Szerűsített éves beszámoló összeáIlításáérl ' A Vezetésnek a válla|kozás foIytatásának elvébő| kelI kiindulnia,
ha ennek az elvnek az érvényesulését e|térci rendelkezés nem akadálvozza' il letve a vá||a|kozási tevékenység
l.olytatásának eIlentmondó tényezó. kölÜlmény nern á|| f-enn.

Az irántitássaI megbízott sZen]élyek |.eIe|ősek az Egyesuler pénZugyi beszámolási folyamatának fel(igyeIetéért'

A könyvvizsgá|ó egyszeríisít €tt éYes beszámo|ó könyvvizsgáIatáért való Íele|óssége

A könyVvizsgá|at során cé|om ke||ó bizonyosságot szerezni arri|, hogy az egyszerűsített éves beszámo|ó egésze
nem tartalmaz akár csa|ásbó|' akár hibából eredó tényeges hibás áI|ítást, va|amint az' hogy ennek alapján a
véleményemet tanalmazó fugget|en könyvvizsgálói je|entést bocsássak ki. A ke||ó bizonvosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Ktnvwizsgá|ati standardokka| Tsszhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig f.eltária az egyébként |étezó lényeges hibás ál|Ítást. A hibás á||ítások eledhetnek csa|ásbó|
vag-v. hibából' és |ényegesnek minósülnek, ha ésszerű |ehet az a várakoás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen beÍb|yásolhatJák a f-elhaszná|ók adott egyszerűsitett éves beszámoló a|apján meghozott gazdasági
döntéseit'

A Magyar Nemzeti Könyvvi^gá|ari Standardok szerinti könyvvizsgá|at egésze során szakmai megité|ést
alkaImazok és szakntai szkeoticizmust tartok t.enn.

Továbbá:

. Azonositom és t.elmérem aZ egyszer|isílett éves beszámoló akár csa|ásbó|. akár hibából eredö |ényeges
hibás á|lításainak kockáZatait, kia|akitom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalnlas
konyvvizsgá|ati e|járásokat. valamint e|egendó é5 megfe|elo könyvvizsgá|ati bizonyítékot szerzek a
véleményem megalapoásához. A csa|ásbó| eredó |ényeges hibás ál|ítás fel nem tárásának kockázata
nagyobb, mint a hibábó| eredöé, mivel a csa|ás magában fog|a|hat tsszejátszást, hamisítást. szándékos
kihagy'ásokat. téves nyilatkozatokat. vagy a belsö kontroIl fe|ülírását.

. lMegismerem a kÓnyvvizsgálat szempontjából releváns be|só kontro||t annak érdekében, hogy o|yan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg' amelyek az adott ki'rü|mények közln megfelelóek, de nem
azén, hogy az Egyes0let beIsó kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan vé|eményt nyiIvánítsak.



Ertéke|em a vezetés áhat alkalrnazott számviteli politika megfeletőségét .és a vezetés áha| készÍtett
sámvite|i becs|ések és kapcsolódó közzetét€|ek ésszsrűségét. 

Ji'
KövetkezÍetést vonok le arrÓ|, hogy helyénva|ó-e a vezetés részérö| a vá||alkoás fo|ytatásának elvén
alapuló erysz€Ííisített éves beszámoló összeál|ltása, valamint a m€gszerzett könyvvizsgá|ati bizonyíték
alapján anTl, hogy fenná||-e lényeges bizonyta|anság o|yan eseményekkel vagy feltételekke|
kapcsolatban, ame|yek jelentós kétséget vethetnek fe| az Egyesü|et vá||alkozás fo|ytatására való
képességét illetóen. Amennyiben aá a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság á|l fenn,
Rlggetlen klnywizsgá|óijelentésemben fel kelI hÍvnom a Íigyelmet az egyszeriisített éves besámo|Tban
|évö kapcsolÓdó közzétételekre, vagy ha a közzététe|ek e tekintetben nem megfele|öek, minósltenem kel|
vé|eményemet. Követkeaetéseim a Íilgget|en kónyvvizsgá|ói je|entésem dátumáig megszerzetl
könyvvizsgá|ati bizonyítékon alapulnak. Jövöbe|i események vagy fe|tételek azonban okozhatják aa,
hogy az Egyesü|et nem tudja a vá||alkoást fo|ytatni.

Értékelem az egyszerüsített éves beszámo|ó átfogó bemutatását, felépÍtését és tartalmát, be|eérlve a
kiegészítö me||ék|etben tett kőzzététe|eket' va|amint énékelem azt is. hogy az egyszerúsíten éves
beszámolóban teljesüJ.e aZ alapul szolgá|ó il&vletek és események valTs bemutatása.
Az irányÍtással megbÍzott személyek udomfuára hozom . egyéb kérdések mellett. a könywizsgálat tervezttt
hatTkörét és ütemezését, a kÖnywizsgálat je|entös megállapitásait, be|eértve az Eryesü|et á|ta| alka|mazott
be|sö kontro|lnak a könywizsgálatom során á|ta|am azonosítottje|entós hiányosságait is, ha voltak i|yenek.

Ke|t: TöK'kkoppány 20l8. április hT 27' nap
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