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FÍi ggetlen ktinywizsgálói jelentés

A Nonprofit Információs és oktató Központ Alapítvány Kuratóriumának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük a Nonprofit Információs és oktató Központ Alapítvány (,.Alapítvány'') mellékelt 20l9. évi

egysrerűsített éves beszámolójának a könywizsgáIatát, amely egyszerűrsített éves beszámoló a2019.

déóember 3 l -i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszkőzök és források egyező végösszege

20l 030 E Ft, az adózotf eredmény 2 333 E Ft (nyereség) -, és az ezen időponttal végződő üzleti évre

vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is

tartalmazó kiegészíto mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a

Nonprofii Információs és oktató Központ Alapítvány 2019. december 3l-én fennálló vagyoni és

pénzügyi helyzeÍéró|,valamint azezenidőponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetérol

u tutugyu'orizágon hatályos, a számvitelről szóló 2000' évi C. törvénnyel és a 479120|6

Kormányrendelettel összhangban (a továbbiakban: ,.számviteli törvény és rendelet'')'

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban és a
konywizsg]latra vonatkoző ]íLagyarországon hatályos^_ törvények és eqyé! jogszabályok alapján

hajtóttut< ueg.". Ezen standardoktrtelmébén fennálió felelosségrink b9vebb leírásat jelentésünk ,l
kinyvvizsgáíó egg,lszeríÍsíteÍt éves beszámoló könyvvizsgcilatáért valóÍeIelőssége" szakaszatartaImazza.

Függetlenek vagyunk az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a

Mííyar Konyviizsgálói Kamaru ,, A könyvvizsgálói hivatás magatartási (e!ikar). szabályairól és a

r"giámi eljáiásról úólo szabál yzata"-ban, valamút az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a

NJmzetközl Etikai Standardok Íestülete által kiadott,'Könywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA
Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai

eloírásoknak is.

Meggyozodésünk, hogy az általunk megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendo és megfelelo

alapot nyújt könywizsgálói véleményünkhöz.

Egyéb információk: A kiizhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Nonprofit Információs és oktató Központ Alapítvány 20l9. évi közhasznúsági

melléHetéból állnak. A vlzetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/20ll. (XII.30.)

Kormányrendelet előírásaival összhangban történó elkészítéséért. A ftiggetlen könywizsgálói
jelentéstink ,,Vélemény'' szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem
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vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki
semmilyen formájú bizonyosságot nyujtó következtetést.

Az egyszerúsített éves beszámoló általunk végzett könywizsgálatával kapcsolatban a mi felelosségünk
a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági
mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves

beszámolónak vagy a könywizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tiinik-e, hogy
azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján aÍTa a következtetésre
jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, k<jtelességünk erről és a hibás
állítás jellegérol jelentést tenni.

A közhasznúsági mellékletben lévo lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a

tudomásunkra, igy ezek tekintetében nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszeríisített éves beszámolóért

A vezetés felelos az egyszerusített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és

a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az o|yan belső kontrollokért,
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetové váljon azakár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításoktólmentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése'

Az egyszerúsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért,hogy felmérje a Társaságnak
a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, aú aZ esetet kivéve, ha a

vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapítvánl vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet,
vagy amikor ezen kívül nem áll elotte más reális lehetoség.

Az irányitással megbízott személyek felelosek az A|apitvány pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.

A könywizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könywizsgálatáért való felelőssége

A könywizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerúsített éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredó lényeges hibás állítást, valamint az,
hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó fiiggetlen könywizsgálói jelentést bocsássunk ki. A
kello bizonyosság magas foku bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könywizsgálat mindig feltárja az egyébként
|étező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek
minősülnek, ha ésszeríi lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják
a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könywizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazzunk, és szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a könywizsgálat egésze során. Emellett:

o Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszeríisített éves beszámoló akár csalásból' akár hibából eredő
lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
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könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk
megalapozásához elegendő és megfeleló könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból
eredo lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredóé, mivel
a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat' téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

o Megismerjük a könywizsgálat szempontjából releváns belso kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfeleloek, de nem azérl, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

. Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által
készített számviteli becslések és kapcsoló dő közzétételek ésszerűségét.

o Következtetést vonunk le anól, hogy helyénvaló-e a vezetés részéröl aváIlalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint amegszetzett könywizsgál'atibizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentos kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására
való képességét illetoen. Amennyiben a^ a következtetést vonjuk le, hogy lényeges
bizonytalanság áll fenn, fuggetlen könywizsgálói jelentésünkben fel kell híwnk a figyelmet az
egyszeríisített éves beszámolóban lévo kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a kőzzétételek e
tekintetben nem megfelelöek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a fiiggetlen
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak.
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt,hogy az Alapitvány nem tudja a

vállalkozást folytatni.

. Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészíto mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós
bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könywizsgálat
tervezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány
által alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgálatunk során általunk azonosított jelentos

hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. június l0
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