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F ggetten kilnywircgdl6i ielentes

A Miskolci Szimlonikus Zenekor Nonprolit Klt tuloidonoso rdsz€re

V6lem5ny

Elv6geztem a Miskolci szimfonikus zenekar Nonprofit Kft (3525 Miskotc, Fdbidn utcd 6/A') 2O2l evi

egysizerfisitett 6ves besz6mol6j6nak konywizsgdlatdt, amely egyszer6sitett 6ves besz6mol6- a. 2021'

al."rU"r 31-i fordul6napra k6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkiizdk 6s forr5sok egyez6 v6giisszege

286.781EFt,azad6zotteredmeny51EFt(nyeres6g)-,6sazugyanezenid6ponttalV6gz6d60z|eti6vre
vonatko26 eredmdnykimutat6sb6i, valamint a szdmviteli politika ielent6s elemeinek osszefoglal6s5t is

tartalma26 kieg6szit6 mell6kletb6l 6ll.

V6lem6nyem szerint a mell€kelt egyszer0sitett 6ves beszdmolo megbizhat6 6s valos k6pet ad a T6rsasdg

2021. december 31-6n fenniill6 vJjyoni 6s penzi.igyi helyzet6r6l, valamint az ezen id6ponttal v6gzdd6

uzleti 6vre vonatkoz6 jovedelmi helyzet616l a Magyarorsz6gon hat6lyos, a szimvitel16l sz6l6 2000 6vi c'

tdrv6nnyel 6sszhangban (a tovdbbiakban:,,szdmviteli torv6ny")'

A v6lem6ny alaPia

Ktinywizsg6latomat a Magyar Nemzeti Kiinyvvizsg5lati standardokkal bsszhangban 6s a ktinywizsg6latra

vonatkoz6 - Magyarorszegon hatiilyos - tiirv6nyek 6s egy6b jogszabiilyok alapjiin hajtottam v6gre' Ezen

standardok 6rtelm6ben fenn5116 felel6ss6gem b6vebb leirasiit ielent6sem ,,A konywizsg616

egyszerfisitett 6ves beszdmo16 kdnywizsgiilat66rt val6 felel6ss6ge" szakasza tartalmazza'

Fiiggetlen vagyok a tdrsas6gt6l a vonatkoz6, Magyarorszdgon hatdlyos jogszab6lyokban 6s a Magyar

K6nywizsgiil6i Kamara,, A konywizsgiil6i hivatils magatartdsi (etikai) szab6lyai16l 6s a fegyelmi elj:116s16l

sz6l6 szabSlyzata,,-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Kdnywizsgdl6k

Nemzetkozi Etikai Standardok Testtilete iiltal kiadott ,,Nemzetkdzi etikai k6dex kamarai ta8

konywizsg6|6knak (a nemzetkozi f0gget|ens6gi standardokkaI egybefog|alva),, cim0 k6zikcinyv6ben (az

IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az ugyanezen normdkban szerepl6 tovdbbi etikai

el6irdsoknak is.

Meggy6z6d6sem,hogyazS|taIammegszerzettkonwvizsgiiIatibizonyit6ke|egend66smegfe|e|6aIapot
ny0jt v6lem6nyemhez.

Egy6b informiici6k: A kaizhasznisegi mell€klet

Az egy6b lnformdci6k a Miskotci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft 2O21 6vi 
. 

kdzhaszn0sdgi

melt6klet6b6l d nak. A vezet6s felel6s a kozhasznLisigi mell6kletnek a 350/2011 (Xll'30 )

Kormdnyrendelet vonatko26 e16i16saival dsszhangban tijrt6n6 elk6szit6s66rt'

Aje|ent6sem,,V6|em6ny,,szakasz6banazegyszerrisitett6vesbeszdmol6raadottV6|em6nyemnem
vonatkozik az egy6b informdci6kra, 6s az egy6b inform6ci6kra vonatkoz6an nem bocsatok ki semmi|yen

formdji bizonyossiigot nyujt6 kovetkeztet6st'

Az egyszer0sitett 6ves besz6mol6 6ltalam v6gzett kdnywizsgiilatdval kapcsolatban az 6n felel6ss6gem az

egy6f inform6ci6k dtolvasdsa 6s ennek sordn annak m6rlegel6se, hogy az egy6b inform6ci6k 16nyegesen
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e||entmondanak-eaz€vesbeszdmo|6nakvagyaktinywizsgii|atsor6nszerzettismereteimnek,vagy
egy6bk6nt 0gy t0nik-e, hogy azok l6nyeges hib5s 6llitdst tartalmaznak'

Ha az elv6gzett munkdm alapjdn arra a lovetkeztet6sre jutok, hogy az egy6b inform6ci6k ldnyeges hib6s

6llitd st ta rta lmazna k, kijtelessegem ezt a t6nyt jele nteni. Ebben a tekintetben nincs ielenteni val6m'

A vezet6s felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszSmol66rt

A vezet6s felel6s az egyszergsitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban titrt6n6 6s a

val6s bemutatSs kiivetelmenyenek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olYan bels6 kontrol16rt' amelyet

a vezet6s szUks6gesnek tart ahhoz, ho-gy |ehet6v6 vd|jon az ak:ir csa|dsb6|, ak6r hib6b6| ered6 |6nyeges

hibds iillitdst6l mentes egyszer0sitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se'

Azegyszer0sitett6vesbeszdmo|6eIk6szit6sesordnavezet6sfe|e|6saz6rt,hogyfeIm6rjeaTdrsas6gnaka
v:illalkoz6s folytat6sSra val6 kepess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kdzz6tegye a villalkozds

folytatdsiival kapcsolatos Informdci6ki=t, valamint a vezet6s felel a vSllalkozds folytat5sdnak elv6n alapul6

egyszerrisitett ives besziimol6 dsszedllitiisd6rt. A vezetdsnek a vdllalkoz6s folvtatilsiinak elv6b6l kell

kiindulnia, ha ennek az etvnek az 6rv6nyesiil6s6t elt616 rendelkez6s nem akaddlyozza, illetve a

v6llalkozdsi tev6kenys6g folytat6s6nak ellentmond6 t6nyez6, k<!r0lm6ny nem dllfenn'

Akiinywizsg6|6egyszerositett6vesbesz6mo|6kiinywizsgii|at56rtva|6fe|e|6ss6ge

A kOnyvvizsg6lat sordn celom kell6 bizonyossegot szerezni ar16l, hogy az egyszer0sitett 6ves beszdmol6

"96rr" 
n".1.rt.lmaz akSr csaldsb6l, ak6; hibdl6l ered6 16nyeges hibiis 6llit5st, valamint az, hogy ennek

aIapj6nave|emenyemettanaIma26fijgget|enkbnyWizssd|6iieIent6stbocs6ssakki.Ake||6bizonyossSg
magas fokri bizonyossdg, d" ne. ga,"nci" arra, hogy a Magyar Nemzeti K0nywizsg6lati Standardokkal

6sszhangban elv6gzett k6nywizsgiiiat mindig felt:irji az egy6bk6nt l6tez6 l6nyeges hib6s ellitast' A hibds

Sllitesok eredhetnek csaldsb6l va-gy hibrib6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha 6sszerii lehet az a v6rakozds'

hogyezekonmagukbanu.gy"-gyutt","nbefo|y6solhatjiikafe|hasznd|6kadottegyszerusitett6ves
beszdmol6 alapi6n meghozott gazdasiigi d0nt€seit'

Egy, a Magyar Nemzeti KonywlzsgSlati standardokkal osszhangban elv6gz6sre kertil6 k6nywizsg5latnak

a-r6szek6nt szakmai megit6l6st ;lkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn a konywizsgSlat

eg6sze sor5n. Emellett:

. Azonositom 6s felbecsulom az egyszer0sitett 6ves beszdmol6 akdr csaldsb6l, ak6r hibiib6l ered6

16nyeges hibds iillitSsainak kockdzatait, az ezen kock6zatok kezelds6re alkalmas konyvvizsgdlati

eljdrSsokat alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lem6nyem megalapozas6hoz elegend6 6s megfelel6

konywizsgelati bizonyit€kot szerzek. n csaliisb6l ered6 l6nyeges hibes 5llitiis fel nem td16s6nak kock6zata

nagyouu, mint a hibiib6l ered66, mivel a csales mag6ban foglalhat ilsszej;itsz5st, hamisitest, szSnd6kos

kihigy:lsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilkiisilt;
. Megismerem a konywizsgelat izempontjiib6l relevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy

olyan ktinywizsg6lati eliiiriisokat iervezzek meg, amelyek az adott koriilm6nyek kdzdtt megfelel6ek, de

nem a26rt, hogy a TSrsasSg bels6 kontrolljiinak hat6konysdgdra vonatko26an v6lem6nyt nyilviinitsak

. Ert6kelem a vezetes dltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s Sltal

k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcso16d6 kozz6t6telek 6sszerus6get'

. Kdvetkeztet6st vonok le a116l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rdsz6r6l a vdllalkozds folytatdsdnak

elv6n alapu16 sz6mvitel alkalmazesa, valamint a megszerzett konywizsgdlati bizonyit6k alapjdn a116l,

hogy fenn6ll-e lenyeges bizonytalansSg olyan esemdnyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek

.1etJnt6s fets6get vethetnek fel a T6rsaiiig viillalkoz;is folytat6siira val6 k6pesseg6t illet6en AmennYiben
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azt a kovetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6C :ill fenn, fUggetlen konywizsgdl6i
jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az egyszerrisitett 6ves beszdmol6ban l6v6 kapcsol6d6
kcizz6t6telekre, vagy ha a kozz6t6telek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell v6lem6nyemet.
Kovetkeztet6seim a ftlggetlen konywizsgiil6i jelent6sem ddtumiiig megszerzett konywizsgdlati
bizonyit6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjdk azt, hogy a Tdrsasdg
nem tudja a vdllalkozdst folytatni.

' Ert6kelem az egyszerfisitett 6ves beszdmol6 dtfog6 prezentdl6sdt, fel6pit6s6t 6s tartalmdt,
bele6rtve a kiegdszit6 mel16kletben tett kozz6t6teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az egyszerilsitett
6ves besz6mol6ban teljesUl-e az alapul szolgd16 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutatdsa.
' Az irdnyitdssal megbizott szem6lyek tudomdsdra hozom - egy6b k6rd6sek mellett - a
konywizsgdlat tervezett hat6k6r6t 6s titemez6s6t, a konyvvizsgSlat jelent6s meg;illapitdsait, bele6rtve a
Tdrsasdg dltal alkalmazott bels6 kontrollnak a konywizsgdlatom sordn 5ltalam azonositott jelent6s
hidnyossdgait is, ha voltak ilyenek.

Miskolc, 2022. m6jus 09.

-1""/,r/te
Munk6csiM6rta

kamarai tag konywizsgii16
MKVK tagsilgi ig. sz6m:0018

3711 Szirmabeseny6, J6zsef A.u.37/A.
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