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F ggetlen kiinryvizsgtildi ielentds

A Miskolci Szimlonikus Zenekot Nonprcfit Kfttuloidonoso rdszire

V6lem6ny

Elv6geztem a Miskolci Szimfonikus Zenekal Nonprofft Ktr P525 Miskolc, Fdbidn utcd 6/A.) 2Ol9 6vi

egyszeriisitett 6ves besz6mol6jdnak konywizsgiilatdt, amely egyszerfisitett 6ves beszdmo16 a 2019.

december 31-i fordul6napra k6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkciziik 6s forrdsok egyez6 v6gdsszege

239.921 E Ft, az ad6zott eredm6ny 2.560 E Ft (nyeres6g) -, 6s az ugyanezen id6ponttal v6gz6d6 iizleti

6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatdsb6l, valamint a szdmviteli politika jelent6s elemeinek osszefoglaldsdt

is tartalma26 kieg6szit6 mell6kletb6l 5ll.

V6lem6nyem szerint a mel16kelt egyszerfisitett 6ves besziimol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Tdrsas;ig

2019. december 31-6n fenndl16 vagyoni 6s p6nzugyi helyzet616l, valamint az ezen id6ponttal v6gz6d6

tizleti 6vre vonatko26 jovedelmi helyzet616l a Magyarorsz6g0n hatSlyos, a sz6mvitel16l szol6 2000. evi C.

tOrv6nnyel dsszhangban (a tovdbbiakban:,,szdmviteli tdrv6ny").

A vr6lem6ny alapja

K6nywizsgSlatomat a Magyar Nemzeti KonyvvizsgSlati standardokkal iisszhangban 6s a konyvvizsgdlatra

vonatkoz6 - Magyarorszdgon hatdlyos - torv6nyek 6s egy6b jogszabSlyok alapj6n ha.itottam v6gre Ezen

standardok 6rtelm6ben fenn6116 felel6ss6gem b6vebb leiresdt jelent6sem ,,A kdnywizsgdl6

egyszerfrsitett 6ves beszdmol6 kdnywizsgolotddrt val6 felel6ssige" szokosza tortolmozzo'

A-z egyszer0sitett 6ves beszdmo16 Sltalam v6gzett kiinywizsgSlat6ra vonatkoz6, Magyarorsz6gon hatilyos

etikai kovetelm6nyeknek megfelelve, ftiggetlen vagyok a Tdrsasiigt6l, 6s ugyanezen etikai

kovetelm6nyekkel <isszhangban eleget tettem egy6b etikai felel6ss6geimnek is'

Me88y6z6d6sem, hogy az 6ltalam megszerzett konywizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot

nydjt vdlem6nyemhez.

Egydb inform5ci6k: A kilzhaszn0s5gi mell5klet

Az egy6b informdci6k a Miskolci szimfonikus zenekar Nonprofit Kft 2019. 6vi kozhasznfsdgi

mell6ktet6b6l d[nak. A vezet6s felel6s a kdzhasznr.isdgi melldkletnek a 350/20].1 (xll 30 )

Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6irdsaival osszhangban tdrt6n6 elk6szlt6s66rt'

A jelent6sem ,,V6lem6ny,, szakaszSban az egyszer0sitett 6ves beszdmol6ra adott v6lem6nyem nem

vonatkozik az egy6b inform6ci6kra, 6s az egy6b informdci6kra vonatkoz6an nem bocsStok ki semmilyen

formdlri bizonyoss:igot nyujt6 kovetkeztet6st.

Az egyszerfisitett 6ves besz6mo16 6ltalam v6gzett konywizsg5lat6val kapcsolatban az 6n felel6ss6gem az

egy6l' informiici6k dtolvasasa 6s ennek sor5n annak m6rlegel6se, hogy az egy6b inform6ci6k l6nyegesen

ellentmondanak-e az 6ves besz6mol6nak vagy a ktinywizsg:ilat sorSn szerzett ismereteimnek, vagy

egy6bk6nt gy t0nik-e, hogy azok l6nyeges hib:is Sllitdst tartalmaznak. Ha az elv6gzett munkdm alapjiin

aiia a kovetkeztet6sre jutok, ho'y az egy6b informiici6k l6nyeges hib6s illitdst tartalmaznak'

koteless6semeztat6nytjelenteni.Ebbenatekintetbennincsjelentenival6m.
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A vezet6s felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves besramol66rt

A vezet6s felel6s az egyszerrisitett 6ves beszdmol6nak a szdmviteli tiirv6nnyel osszhangban tdrten6 6s a

val6s bemutatds kovetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet

a vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 vdljon az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges

hibiis Sllitiist6l mentes egyszerusftett 6ves beszdmo16 elk6szit6se.

Az egyszergsitett 6ves beszdmo16 elk6szit6se sordn a ve2et6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a T5rsasdgnak a

villlalkozds folytatiisiira val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kdzz6tegye a vdllalkozds

folytatAs6val kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezet6s felel a vdllalkozds folytat6sdnak elv6n alapu16

szdmvitel egyszerfsitett 6ves beszdmol6ban val6 alkalmaz6s66rt, azt az esetet kiv6ve, ha a vezet6snek

sz6nd6kdban dll megszuntetni a Tdrsasdgot vagy besziintetni az Uzletszerfi tev6kenys6get, vagy amikor

ezen kivtil nem 6ll el6tte m5s reiilis lehet6s6g.

A kiinywizsg6l6 egyszeriisitett 6ves beszSmol6 kiinywizsgrilatS6rt val6 felel6ss6ge

A konywizsgiilat sordn c6lom kell6 bizonyoss5got szerezni arr6l, hogy az egyszerusitett 6ves beszdmol6

eg6sze nem tartalmaz ak5r csal6sb6l, akrir hibiib6l ered6 l6nyeges hibds Sllitilst, valamint az, hogy ennek

alapjiin a v6lemdnyemet tartalmaz6 f0ggetlen k<inywizsgiil6i jelent6st bocsissak kl. A kell6 bizonyoss5g

magas fokri bizonyossdg de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KOnywizsgdlati Standardokkal

dsszhangban elv6gzett kdnywizsg6lat mindig feltiirja az egy6bk6nt l6tez6 16nyeges hibds iillitiist. A hibiis

;llltiisok eredhetnek csaldsb6l vagy hib6b6l, 6s 16nyegesnek min6siilnek, ha 6sszerU lehet az a v6rakozds,

hogy ezek onmagukban vagy egyuttesen befoly6solhati6k a felhaszndl6k adott egyszer(sftett 6ves

beszdmol6 alapjdn meghozott gazdasSgi dont6seit.
Egy, a Magyar Nemzeti Ktinywizsg6lati Standardokkal <isszhangban elv6gz6sre kerUl6 konywizsgdlatnak

a r6szek6nt szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn a konywizsS6lat

e96sze sor5n. Emellett:

. Azonositom 6s felbecsUlom az egyszer0sitett 6ves beszdmol6 akdr csalSsb6l, akiir hibiib6l ered6

l6nyeges hlbds 6llitdsainak kock6zatait, az ezen kockdzatok kezel6s6re alkalmas kiinywizsgdlati

elj:iriisokat alakitok ki 6s haitok v6gre, valamint v6lem6nyem megalapozds6hoz elegend6 6s megfelel6

konywizsgdlati bizonyit6kot szerzek. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hibiis dllitds fel nem terdsdnak kockdzata

nagyobb, mint a hibiib6l ered66, mivel a csalds mag6ban foglalhat dsszej6tszdst, hamisitdst, szdndekos

kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilkilsiit;
. Megismerem a konywizsg6lat szempontjdb6l relevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy

olyan konywizsgdlati elj6rdsokat tervezzek meg, amelyek az adott kdrUlm6nyek kdzott megfelel6ek, de

nem az6rt, hogy a T6rsas:ig bels6 kontrolliiinak hat6konysdgdra vonatkoz6an v6lem6nW nyilv6nitsak,

. Ert6kelem a vezet6s dltal alkalmazott szimviteli politika megfelel6s6S6t 6s a vezet6s 6ltal

k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcso16d6 kozz6t6telek 6sszer0s6g6t.

. Ktivetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz616l a vdllalkozds folytat6siinak

elvdn alapul6 szdmvitel alkalmazdsa, valamint a megszerzett kdnywizsg6lati bizonyit6k alapjdn arr6l,

hogy fenndll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek

jelent6s k6ts6get vethetnek fel a TdrsasSg viillalkozds folytat5s6ra val6 k6pess6g6t illet6en. Amennyiben

azt a kdvetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalansdg iill fenn, fiiggetlen konywizsg616i

jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az egyszer0sftett 6ves beszdmol6ban l6v6 kapcsol6d6

kdzz6t6telekre, vagy ha a k6zz6t6telek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell v6lem6nyemet.

K6vetkeztet6seim a ftiggetlen kcinywizsgdl6i jelent6sem ddtumSig megszerzett konywizsg6lati
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bizonyit6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjiik azt, hogy a Tdrsasdg

nem tudja a vdllalkozdst folytatni.
. Ert6kelem az egyszerrisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 prezentdl6sdt, fel6pites6t 6s tartalmdt,

bele6rtve a kieg6szit6 melldkletben tett k6zz6t6teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az egyszerfisitett

6ves beszdmo16ban teljesiil-e az alapul szolgd16 0gyletek 6s esem6nyek val6s bemutatSsa.

Kommunikdlom az irdnyit6ssal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a konyvvizsgdlat

tervezett hat6kdr6t 6s titemez6s6t, a konywizsg6lat jelent6s meg6llapitiisait, bele6rtve a T6rsas6g dltal

alkalmazott bels6 kontrollnak a konywizsg6latom so16n dltalam azonosltott jelent6s hi6nyossdgait is'

Miskolc, 2020. jtnius 09.

ιン上で しムズ
Munk6csiMSrta
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