
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

2019.05.21 12:43:55

14 Kaposvári Törvényszék

1 4 0 2 0 0 0 3 6 0 1 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: 2019.05.21 12.58.49



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)

14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 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 Dénes

Törökkoppány 2 0 1 9 0 5 2 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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

4 230 4 043

0 0

4 230 4 043

0 0

4 639 5 717

0 0

0 0

0 0

4 639 5 717

5 623 5 880

14 492 15 640

8 474 9 862

0 0

6 823 8 474

0 0

0 0

1 651 546

0 842

0 0

1 628 1 705

0 0

0 0

1 628 1 705

4 390 4 073

14 492 15 640

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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

0 0 8 000 0 8 000

0 0 0 0 0

23 894 23 962 0 23 894 23 962

415 415 0 415 415

0 0 0 0 0

23 479 23 545 0 23 479 23 545

0 0 0 0 0

3 4 0 3 4

23 897 23 966 8 000 23 897 31 966

23 897 23 966 23 897 23 966

2 488 1 379 5 540 2 488 6 919

19 090 20 869 1 473 19 090 22 342

4 455 5 125 400 4 455 5 525

157 267 0 157 267

452 905 120 452 1 025

59 0 0 59 0

22 246 23 420 7 133 22 246 30 553

22 246 23 420 22 246 23 420

1 651 546 867 1 651 1 413

0 0 25 0 25

1 651 546 842 1 651 1 388

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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

5 442 3 628 5 442 3 628

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18 037 19 917 18 037 19 917

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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:

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 Dénes

Településfejlesztés

Településfejlesztés

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 1.

Az Egyesület működési területén lévő települések

39968

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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

- 0 0

- 0 0

- 0 0

0 0

0 0

Elnök 4 455 5 525

-

4 455 5 525

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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

23 897 31 966

0 0

0 0

18 037 19 917

5 860 12 049

22 246 30 553

19 090 22 342

22 246 23 420

1 651 1 388

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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

VP6-19.1-19.2-19.4-15

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Magyar Állam

2016. június 11. - 2020. december 31.

91 240 647

23 246 138

23 246 138

17 521 504

19 551 427

3 694 711

0

23 246 138

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása

Nemzeti Együttműködési Alap (EMMI)

2017. április 1. - 2018. március 31.

1 679 000

120 278

112 736

0

0

112 736

0

112 736

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.21 12.58.50



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: 2019.05.21 12.58.50



PK-442
PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés2018_Kvke.PDF



FÜGcETLEN KtNYVvIZscÁLóI JELDNTr.]s

A KoppányvtilgyividókíejIcsztési Közhásznú Egyesülettagjainak

vélelnény

Elvógeaem a Koppán}"r'öls/i Vidékfejlesztési Köáasalú E$/esülel (''az Egy€sülel.') 2018' évi e$/szerűsíteí éves bcs7inroLójának
k(jnywi7sgálatát, ame]y egyszerilsítctl óves b€sámoló a 20l8. december 3l.i fordulónapra kés7ített mél1egból nre|ybcn a2 eszkózök

és |oü'ások cgyczó végtsszege ]5'640 E Ft, a lágyévi eredmény l.388 E Ft nyereség ., és az ugyane7en idópontta| vég7i'dó üzLet] év|e
vonatkozó ercd|nénykimutatásból, valamint a sámviteli politjka jelenlós elemeinek tsszeÍbg|a]ását is unalmazó kiegÚszilö nre|]ékletból
á l l '

Véleménycm sz-eriDt a m€llékeh cgyszerűsitett éves b€sámotó megbízhaló és valós képel 'd í7 l;g},esü|et
2018' dcccnrbcr 3l'én f€nnálló vaByoni és pénzügyi he|yzetéróI, valamint az ez€n idóponlla| vég7-ódö üzleli évre vonalkozó ].j\ede|nri
helyz€téró| a N4ag}arorságon halályos, a sámvitelről 5zóló 2000' éVi c. tórvénnye| rsszhangban (a 1ovábbiaktJa|l] ..sán]vilelj
tön'ény,,)'

A vélcmény Í|ápja

Kön}\"',iz5gá|atomat a Magyár Nemzeti Kön}ryvizsgálati sbndardokkal összhangban és a könywizsgálalra lonalkozó

Magyarorságon halályos torvény€k és e$/ébjogszabályok alapján hajroíam végre' Ezen íandardok éÍlelmében l.cnnálk' í.clclijss.gem
bövebb |eíúsát je|enlésem 'Á kÓnywizs8.iló es/szerűsített éves besámoló kónywizsgálaláért va|ó fele|óssége.. szakasza lannhrl.lzzl'

Fiisgellen vagyok az Egyesülettől a vonatkozó, Mas/arországon halályos jogszbályokban és a Magyar Könywizsgá|ói Ka|)rara '. A
kónywizsgá|ói hivatás magataíási (elikai) szabályairól és a fegyelmi e|jáÍásÚl sáló szabá|yzata',.ban. valaminl aZ crukbcn ncnr
rcndezcll kétdések tek intetében a Ne|]rzelktzi Etikai standardok Testolete által kiadott ,.KÖnyvvizs8á|ók Etika i Kódcxe'..bcn (aZ I l.]s B A
Kódex.ben) fog|ahak szerint. és megfe|elek(ünk) azugyan€zen normákban szerepló lovábbi etikai eló írásoknak i5'

\,íeggyózódóscm' hoeJ az ájtalam megszcrzcn könywizsgáIali bizonyílék elegendó és mcgfc|clö alapot nyújl Vélemén)c|rrlrcz

Eg}'éb infornációk| A közhasznúsági me||éklet

Az egyéb info nációk a Koppányvö|gyi Vidékfejlesztési Kózhasznú Egyesület 20]8' évi közhasznÚSági mellék|ctdbó| á|lnak' ̂
vczetÚs felc lós a közhaszniBági nrc1lék|elnek a 350/20l l '  (X]] '30') Kormányrendelet vonatkozó eIojrásaiVa| Összhlngbl| t( j| lcnó
clkészitéséód' ^ nl8get]en könyvvizsgá|ói jelentésem ',Vé|€móny,'szakaszában aZ egyszeíiisített ó\'cs bcs7rl|nol('|a adotl
vélenrényenl ncm vonatkozik a közhasznúsági melléklelre' és a ktzhasznúsági mellék|etre vonalkozóan ne|n bocsálok ki

senrn jlyen fornlájÚ bizonyosságot nyi.tó köv€tkeztetést'

Az egyszeriisilelt éves besámoló áhalam végze(t ktnyvvizsgá|alával kap€solatban az én t.clc|ósségem a közhasznL]si|si )ellékIeI
átolvasása és cnnek során annak mórlegelése, bogy a közhasznúsági mel1ék|etbcn íoglalt egyéb infonnációk |ón}cgcscn
e||entnonda ak.e az egyszcrúsjtett éves beszámo]ónak vagy a ktnyvvizsgáIat során Szerzett isn]crctcimnck. Vagy cgyébként úgr'
tiurik'e. ho8y azok lényeges hibás ó|]ltást taúalmaznak' Ha az elvégzett munkám alapján an'a a kövotkcztctósl0.]L|lo](. hog} a
köZhaszni|sági nreIléklet lényegcs hibás ál|ítást tartalmaz, kttelcsségem erról és a hibás álIitÍs jcllcgÓról jeIcnlósl le|ln] Ebben a
tekinlclben n incs j e]enteni valóm'

A \czetés és az irányítássál megbízoll szcmólyek fe|e|őssége az egyszeriisitett évcs bcszánro|óórt

A vezctés fcle|ós az egyszerLlsílc( éves beszámolónak a számvite|i törvénnye| összhí gban tórténő es a Vl]ós bcnrulatás

kÖveteInrén}énck megfe le l ö  e lkészíéséérl '  vaIamint az o]yan bc lsó  kontro l1ért '  amelye l  a vczc lés szükségc9nck l ln l lhhoz.  hog)

l .het övé Vá| jon az akár csa|ásbó l ,  akár  h ibábóI eredő lényegos h ibás á||Ítástó l  mentes egyszc| i i9 i tc l l  óvcs beszúnro|ó c||( .sZíIÚse '

Az egysz€ÍiiSitett éves beszámo|ó elkészíésc során a vezetés Í!lelós azéí. hogy |.eInrérje az Egyesr]|enrck ll !á|l:lIkozás

folytatúsára való képességét és aZ adotlhelyz€(nek megfelelt'en közzé|egy€ a vállalkozás folytalásálal kapcsoIatos in|onnáclókal.

!alamint a vezelós fc1e1 a vállalkozás foly|atásának elvén alapu!ó cgyszerűsített éves beszánroló Összcá|líásáén' ̂  \c7elésllek a

válIa|kozás lblylalásának elvéböl kell kjindulniá' ha ennck áz cIvnek az érvényesüléSét eItérö rcndclkezés ncnr aktdálroz/:r. i]|eI\ e

a vá|lalko7ísilevékenység foly1atósának elIentmondó tényezó' köíiImény nem állfenn'

Az irán)ítással nregbizot1személy€k t.cIe|ósok az Egyeslilet pénzll8yibeszámolási fo|yanratának felügye]etéért.



'{ könyvvizsgá|ó egyszerűsítctt óves bcszámoló köny!vizsgálatáért va|ó fel€|óssége

A könyvvizsgálat során célom keIló bizonyosságot szerezni arról, hogv az egyszerüsitclt éVes beszámo|ó cgógzc ncn laílalmaz
akár csa|ásból. akár hibábóI eredő lényeges hibás állítást, Vala]r]inr áZ' hogy enDek alapján a véleményemct taftaImazó n]ggellcn
kónyvvizsgá]ói j clentést bocsássak ki' A kelló bizonyosság magas fokú bizonyosság' de nem garancia arra, hogy a Ma$/arNemzeti
Kónyvvizsgálatí standardokkal összhan8ban elvégzett könyvvizsgálat mindig ÍclLá|ja az cgyébkiDt létezó ]ónyeges hibás állíásl' A
hibáS ál|ítások eredhetnek csalásból vagy hibából' és lényegesnek mjnósü]nek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek
önmagukban vagy e8yüttesen befolyásolhalják a felhasználók adott egyszerűsít€tt éves beszámoló alapján meghozott 8azdaság]
döniéseit'

A Magyar Nemzetj (önywizsgá|ati standardok szerinti ktnyvvizsgálat egésze so.án szakmai mcgíté|óst alkahnázok Ts szaknrai
szkeoticizmust tartok fenn.

Továbbá|

. ,{zonosilom és fe]mérem az egyszerűsitett éves beszá|no|ó akár csa|ásbó|, akár hibábó| eíedő lényeges hibás á|lÍtásaina](
kockázatait, kjrlakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezeléséíe alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat' vaIanritL
eIegendő és megfele1ó ktnyvvizsgálati bizon)rítókot szerzek a véleDényem megalapozásához' A csa|áSbó| eredő |ényeges
hibás állÍtás 1.el nem tá.ásának kockázala nagyobb, mint a hjbából eredőé, miveI a csa]ás magában ibg|alhat összejátszást.
hamisítást, szándékos kihagyásokat' tóves nyilatkozatokat. vagy a beISö kontroIl íe|ü|írását'

. Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns be|ső kontrollt annak érdekében' hogy o|yan krnyvvizsgá|ali
eljárásokat 1ervezzek meg' amelyek az adon körülmények közÖtt megÍ.elelóek. de ncm azóÍ. hogy az l]g}csü]cl bclsó
kontl olÜának ha!ékonyságára vonatkozóan vé1eményt nyiIvÁnílsak.

. Értékelem a vez€tés által alkalmazott Számviteli Dolitika mes1.elelóSéeét és a vezetés álral kószí1e1l számvileli bccslósck ós
kapcsolódó kÖzzététe1ek ósszerűségét'

. KÖvetkez|etést vonok le arról' hogy helyénva]ó'e a vezetés részéről a vál1a1kozáS Íblytatásának elvón alapu]ó egyszcú9ítell
éves beszámoló Tsszeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítók alapjá| ar|ó], hogy fenná||.e lényeges
bizonylalallság olyan eseményekkel vagy feltélelekkc] kapcsoIatban, ame|yek jeIentós kétséget vetlretnek fe1 az Egyesü|eI
vállalkozás folytatáSára való képességét illctőcn. Amennyiben azt a ktjve1keztetési vonom |e' hogy |ényeges bizonylalanság
á|l fenn' fuggetlen kónyvvizsgálói je]entésemben fel kelI hívnom a figyeImet az eg}szcriisilclt Úves beszá|no|óban |.vij
kapcsolódó ki1zzé1étc1ckre. vagy ha a közzélételek e tekintelben nem meg|ele|ijck' mnrösitenem kel] vé|eményemel'
KövetkeztetéSeim a fllggetlen kÖnyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszeÍzett krn}vvizsgálali bizonyÍtékon a|ápuLnak'
Jövóbe]i események vagy feltélelek azonban okozhatják azt, hogy az Egyesület nem tudja a vá||a|kozást folytatni'

. Értetetem az egyszerűsítetl éVcs beszámoló átfogó bemutatását' felépÍtését és taI1almát, bc]cértve a kjegészjtö me1]ék|etben
tett közzétéieleket, valamint éíékelem a/ is' hogy az egyszerLjsített éVes bcszánolóban te]jes!iI e az alapu] s7oIgá|ó
ügyletek és események valós bemütatása'

. Az irányitással megbízott s7-emély€k tudomására hozonr . egyéb kédésck nel]ett a könyvvizsgá|a1 terveze$ hatókörét és
ütemezését' a könyvvizsgálat je]entőS megállapitásait, beleé(ve az Es/esÍ]let á|ta| a|ka]mazolt be|ső kontrclInak a
kónywizsgálatom során álta|am azonositottjelentós hiányosságait is, ha voltak ilyenek'

Kelt: Törökkoppány, 20l9. május 07.én
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Bejegyzett kamarai tag kónyVvizsgáló
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