












































































Kむnyv- eS Ad6szak餌6 Kft.

6722　Szeged, Beke u. 2/C.

Te宣言　62/420-956, 425-106, fax: 62/484-907

COntrOlex@t-On=ne.hu

FUGGETLEN KONYVVIZSGÅLOI JELENTEs

a ”KORTARS BALET血R冒,, ALAPiTVANY egyszerdsitett 6ves beszamo16j釦61

A ”KORTÅRS BALETT屯RT,, ALAP主TVÅNY Kurat6riuminak

V61emeny

EIv6geztck a ”KORI`ÅRS BALETTERT” ALAPiTVÅNY 2020. 6vi egysze鵬sftett 6ves beszamold直ck

k印ywizsga鳳か, anely egyszer脚ett 6ves beszamo16 a 2020. december 3 1-i fordul napra k6sz肋merlegb6」

melyben

az es放るz6k 6s fo血sok egyez6 veg6sszege　13 1.685 E Ft,

彼ねら瑛舶臆㈱dmさ呼　　　　　　　　　- 2こO59即t事es娃S㊥-,

es az ugyanezen id penttal vさgz紬飾zleti 6vre vonatkoz6 eredm6dykimutatdsb61, Valaniut kiegdszit6 me11蝕letb61 all・

velemeny皿k szerint a me圃場It egys捌rfisitett gives beszamo16 megbizhat6 ts va16s k毎t ad a ”KORTARS

BALETT丘RT” ALAPiTVÅNY 2020. december 31-6n fenn糾6 vagyoni es p6nzngyi helyzc礁r61声alanint az ezen

id6ponttal v6gz的棚zleti 6vre vonatkoz6 j6vedelmi helyzeter61 a Magyarorszngon hatalyos’a SZamVite置r6l sz616

2000. 6vi C. t凱Vennyel tisszhangban (a tov紋舶akban: ”SZamViteli torv色ny”)・

A velemeny alapja

K6nywizsgalatunkat a Magyar Nemzed K6nywizsgalati Standardbkka1 6ssZhan如es a ktryvvizsgal紺a vonatkoz6

- Magyarorszag()n hatalyos - torVdyek 6s egy6b jogszabftyok ala畳直hg恥ttck vegre. Ezen standardok餌e血eben

feman6 feletoss6gunk b6vebb leirdsat jelentesmk ,A k∂′少rv嬢dl壇呼e確証e“細s hazdmo1調roJ叩jzsg細寂れ

vd6βe雄略e’’績姻血asza協調血m鉦Za・

F喝getlenek vagyunk az alapit血ysdi a vonatkoz6’MagyaIusZagOn hatdyos jogszatalyokban 6s a Magyar

K6nywizsg鍋Kamara "A k6nywizsga16i hivatds magatartdsi (etikai) szabalyairdi es a fegyehi e輝Srdi sz鎚

szabalyzafa,・J}an, Valamiut az ezekben nem rendezett ke枇sck tekintet触n a REnywizsgalck Nemzetkezi Etikai

standardok Ttst鵬te紺kiadott ,NemzetkOzi etikai k6dex kamarai tag kOnywizsgalct皿ak (a nemzekOzi fuggetlensegi

臓出血出初抽出ゆ露地軸卸址皿セ皿S払臆K姓x血皿)重富la腫泌五重鎧皿培組曲nk披

ugyanezen nom批ban szerepl祝ov細bi etikai e16irasoknak is.

Meggy6z鵬stink, hogy az観山megszerZett kttrywizsgalati bizony触elegend6 es megfele16 ahapot nytit

vさleme叩m曲るz・

Egy6b inform如i6k: A kifeIlaSZndsagi melI6I血et

Az喝yth infomacick a ”KORTARE BALETTERT・, ALAPfTVÅNY 2020. 5vi k址aszndsagi mell蝕t制

各llnak. A vezetさs fale16s a k6血aszndsagi mel16kletnek a 350/2011 (XII.30.) Komanyrendelet vonatkoz6

e16irasaiva1 6ss血angban t6rten6 e雌szft6st鮒A fuggetlen kt}nywizsga16i jelentes皿k ”V6lem6ny,, szckaszat)an

az egysze。esitett 6ve§ beszino16ra adott v61emenyunk nem vonatkozik a k弛aszndsagi mellさkletre, 6s a

k触asz皿dsagi mellekletre vonatkoz6an nem bocsatunk ki semmilyen fom卸bizonyossagot n殖to

k6vetkeztet6 st.



Az egysze正usitett 6ves besz各mo16 altalunk vさgzett kt)nyvvizsgalataval kapcsolatban a mi fele16ss6g皿k a

k6粗as孤もs各gi meHcklet舐oIvas秘a` 6s` emek sor鉦` amak m6rlegelese’hogy a kezhas独dsagi me116klet地租yegeSen

e11en億IOndanak-e aZ egySZe舶s如ett eves beszamo16nak vagy a k6nyvvizsgalat soran szerzett ismereteinknek, Vagy

egy6bkcht dgy tthik-e, hogy azok 16nyeges hibds allit各st tartalmaznak. Ha az elvegzett munk鉦Lk al軸細arra a

k6vetkeztet6sre j巾mk, hogy a k∂zhaszn心s各gi me11さklet lさnyeges hib各s a11王tast tartalmaz, k6teless6gunk ezt a tさnyt

j elenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni va16nk.

A vezetes es az iranyitdssal megbizott szem61yek fele16ss6ge az egyszer櫛sitett 6ves beszゑmo16ert

A vezetes fele16s az egysze描sitett eves besz鉦no16nak a sz各mviteli胎rv6myel 。ss血angban t∂rtさn6 es a va16s

bemutatas k6vetelmさnyenek megfele16 elk6sz王t6seert, Valamint az olyan bels6 kontro11ch㍉melyet a vezet6s

sz租ksさgesnek tart a皿oz, hogy lehet6v6 v紬on az ak血・ CSaldsb61, akdr hib銚I ered6 16nyeges hib各s allitast61

mentes egyszehesitett 6ves beszamo16 elk6szitese.

Az egysze舶tett 6ves beszamo16 euc6szitese so血a vezetうs fele16s az6rt hogy felm旬v az Alapitv組ynak a

v各llalkozas folyta胎sdra va16 k6pess6get es az adott helyzetnek megfele16en k6zz6tegye a va11alkozas folyt細saval

kapcsolatos臆informaci6kat, Valami租t a veZetds- felel a臆V甜alko或s folyta偽s鉦ak e鵬n alapu蛤- egySZe馴繭ett 6ves

beszamo16 6ssze各11itasa細. A vezet6snek a vallalkozas folytatas祖ak elv6b61 kell kiindulnia, ha emek az elⅧek

az erv6nyesu16sさt elter6 rendelkezes nem akadalyozza言1letve a v餌afrozasi tev6kenys6g folytatas鉦ak

ellentmond6 t6nyez6, k6riilmeny nem a11 fem.

Az ir鉦yit各ssal me細工zott szemelyek feleldsek az Alapitvany penzngyi besz細Ol各si folyamat細ak fe請gyeletさ6rt'

A k6nyvvizsg机6 egyszerfisitett eves beszゑmo16 k6nyvvizsg別at錐t青va16 fcte16ss6ge

A k6nyvvizsgalat sor紅cさlunk kel16 bizonyossngot szerezni arr61, hogy az egysze皿sitett 6ves beszino16 egesze

nem tarta血az ak如csaldsb61, ak紅hib郡I ered6 16nyeges hib各s allitdst, Valamint az, hogy emek alapj鉦a

v61em6nythket tartalmaz6 fuggetlen k6nyvvizsga16i jelentest bocs各ssunk ki. A kel16 bizonyossag magas folth

bizonyoss各g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsg各lati Standardokkal dssZhangban elvさgzett

k6nywizsgalat mindig制的a az egy6bkcht lさtez6 16nyeges hibas a11itdst. A hibあs餌hsok eredhetnek csal勧6l

vagy hibab6l, 6s 16nyegesnek min6s血ek’ha 6sszer航ehet az a v各rakozas’hogy ezek 6rmagukban vagy egyunesen

befoly各solha軽k a felhaszn急16k adott egyszerdsitett 6ves beszamo16 ala蝉meghozott gazdasagi d弧eseit.

A Ma謝ar Nemzeti K6nyvvizsgalati Standardok szerinti k6nyvvizsgalat eg6sze sor各n szckmai megitelest

alka血a狐nk, 6s szakmai szkepticimust tartu宣k fem.

.　Azonos担yk es felm車担k az egysze。us鮒6ves besz各mo16 akar csalasb6l’ckat hib各b61 ered6 1enyeges hibds

allitasainck a kock細tait, kial坤juk es v6greh魂iuk az ezen kockazatok kezelesさre a肋lmas

k6nyvvizsgalati e陶SOkat, Valamint elegend6 6s megfele16 k8nywizsgalati bizony王t6kot szeriink a

velemc坤nk megalapozas組oz. A csalasb61 ered6 16nyeges hibas allitas fel nem tarasanck a kockazata

nagyobb, mint a hib各b61 ered錐, mivel a csal各s magaban foglalhat t}ssz軸SZ各st, hamisitast’SZd正ekos

kihagydsokat, teVeS nyilatkozatokat’Vagy a bels6 kontroll felulirasat.

・　Megisme嘩a k6nyvvizsgalat szempo坤fo6l relev血s bels6 kontrollt amak 6rdekeben, hogy olyan

k6nywizsgalati e輝SOkat tervezzunk meg, amelyek az adott kanlm6nyek kOzou megfele16ek, de nem

az6rt hogy az Alapitvany bels6 kontrol距ak hatekonys各gara vonatkoz6an v51em6nyt nyilv血itsunk.

・　血eke輝k-a vezetes aItal a瓶linazott SZamViteli politika megfele16s6get es a vezetes altal k6szitett

szamviteli becslさsek 6s kapcso16d6 k6zz6tさtelek 6sszehuseg6t・

●　K6vetkeztetest vonunk le arr6l, hogy helyさnva16-e a VeZeteS reSZ6r61 a vallalkoz各s folytatas各nak elven

alapu16 egysze弛sitett 6ves beszamo16 6ssze各llitdsa, Valamint a megszerzett k6nyvvizsgalati bizonyitek

ala蝉n ar6l, hogy femall-e lenyeges bizonytalansag olyan esemenyekkel vagy fo鵬telekkel kapcsolatban’

amdyck jelent6s kcts6get vethetnek fel az Alapitvtry v各11alkozas folytatdsdra va16 kepess6g6t illet6en.

Amemyiben azt a k6vetkeztet6st v叩jck le, hogy 16nyeges bizonytal狐S各g all fむfuggetlen

k6nyvvizsga16i jelentestlnkben fel kell hivnⅢt a figyelmet az egyszerdsftett 6ves beszamo16ban 16v6

kapcso16d6 k6zz6tさtelekre, Vagy ha a k6zz6tさtelek e tekintetben nem megfele16ek, min(5sitenurlk kell



velemeny駈Iket. K6vetkezteteseink a fuggetlen購nyvvizsga16i jelentes皿k datunaig megszerzett

励nyvvizsgalati bfrony蝕den alapulnak. J6v6beli esem6nyek vagy f鵬telek臆aZOnban臆Oko血a匂敏azt’

hogy az Alap師try nem tu4ia a vallalkoz各st folytatni・

Erteke恥k az egyszer脚ett 6ves beszamo16 atfog6 bemutatasat, fe16p鱒s6t es tarta血at’beleertve a

kieg6szit6 mel16kletben tett kdizetさteleket’Valamiut 6rtekeUuk azt is’hogy az egyszer脚ett 6ves

beszino16ban tebesul-e aZ alapul szolga16 ngyletek es esemさnyek va16s bemutatasa.

●　Az irtryftassal megbizott szemelyek tndonas細hozzuk - egy6b k6rd6sck me11ett ・ a kenywizsgalat tervezett

hat6k6r6t 6s iitemez6s句a ktrywizsgalat jelentos meg糾ap脆sait, beleertwe az Alapitv血y餌al alka血azott

bels6 kontrolinak a ktrywizsgalatunk sor紅紬alurk azonositott jelent6s hitryossagait i$ ha voltak ilyenek.

Szeged, 202 1.03・26・

Szuroveczne Szeles Agnes
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