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A Balatonalmrfdi Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi Kiizpont Nonprofit Kft.
2015. 6vi egyszeriisitett 6ves beszf mol6j rlhoz
Jelentds kdsziilt:

Balatonalmidi Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi Kiizpont Nonprofit Kft.
tulajdonosa 6s iigyvezet6se r6sz6re

a

Balatonalmridi Kist6rs6gi Eg6szs6giigyi Kiizpont Nonprofit Kft.
(sz6khelye: 8220 Balatonalm6di, Petofi S6ndor u. 2-4, adSszirma 23283031-2-19) 2015.
6vi, egyszenisitett 6ves besz6mol6j6nak kdnyvvizsgiiatdt, mely 2015. december 31-i

Elvdgeztem

fordul6napra elk6szitett mdrlegb6l, ezen id6pontra vegzodo 6v eredm6ny-kimutat6s6b6l, a
sz6mviteli tcirv6ny szerinti kieg6szit6 mell6kletb6l, a kcizhasznl szewezetel<re vonatkoz6
jogszab6ly szerinti ktjzhasznris6gi mell6kletb6l 6ll.
A beszdmolffdbb azonosftd adatai:

o
o
o

Mdrlegf6osszeg (eszkozok, forudsok egltezf dllomdnya)
Sajdt trike

Mdrlegszerintieredmdny

91 765 eFt
53 374 eFt
3l 316 eFt

Az iigyvezetis felelffssdge az egyszerr.isftett dves beszdmolfidrt:
Az igyvezetds felekis az egyszenisitett 6ves besz6mol6nak a szhmviteli torv6nyben
foglaltakkal osszhangban ds a Magyarorszdgon elfogadott 6ltal6nos szitmviteli alapelvek
szerint t<jrt6n6 elk6szit6s66rt 6s val6s bemutathsfl1rt, valamint felel6s az olyan belso
kontrollok6rt, amelyeket avezetds sziiks6gesnek tart althoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akfr
csa16sb61, akin hib6b61 eredo ldnyeges hib6s 6llit6sokt6l mentes 6ves besziimol6
elk6szit6se.

A krinywrzsgill6 rlszere a nonprofit kft.

igyvezetoje

a

beszftmol6 <isszerillitfshhoz

kapcsol6d6 felel6ss6g6t a teljessdgi nyilatkozattal ismefie el.

A

A

kd

nywia g dld felelffs s dg e :

konyvvizsg6l6 felelossdge az 6ves besz6mol6 v6lemdnyezdse az elvdgzett konyvvizsg5lata
alapjhn. A konywizsg6latot a magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal cisszhangban
hajtottam vegre. Ezek a standardok megkovetelik, hogy a kcinyvvizsg6l6 megfeleljen az etikai
krivetelmdnyeknek, valamint hogy a konywizsgSlatot rigy tervezze meg 6s hajtsa v6gre, hogy kello
bizonyoss5got tudjon szerezni arr6l, hogy az egyszerlisitett 6ves beszrimol6 mentes-e a l6nyeges
hibSs 6llit6sokt6l,
A konywizsgillat maghban foglalja olyan eljhrflsok v6grehajt6s6t, amelyek c6lja konyvvizsg6lati
bizonyit6kotszerezni abeszSmol6ban szerepl6 <isszegekrol 6sk6zz6tdtelekr6l.
A kiv6lasztott elj6r6sok, bele6rtve az 6ves beszdmol6 ak6r csalSsb6l, akfir hib6b6l eredo, l6nyeges
hib6s Sllit6saikock|zatainak felmdr6sdt is, a konywizs9616 megitel6s6tol fiiggnek. A kockrlzatok
ilyen felmdr6sekor a konyvvizsgill6 az 6ves besz6mol6 gazd6lkod6 egysdg 6ltali elk6szit6se 6s
val6s bemutat5sa szempontjSb6l relev6ns bels6 kontrollt az6rl mdrlegeli, hogy olyan
k<inywizsgillati eljhrhsokattervezzen meg, amelyek az adott koriilm6nyek kiizott megfelel6ek, de
nem azdrt, hogy a gazd6lkod6 egys6g belso kontrollj6nak hatdkonysfg6ra vonatkozoan velemenyt
mondjon.
A konyvvizsgillat maghban foglalja tov6bb6 az alkalmazott sz6mviteli politikSk megfelelos6gdnek
6s a vezet6s 6ltal keszitett sz6mviteli becsl6sek 6sszertisdg6nek, valamint az 6ves beszSmol6 6tfog6
pr ezent|l ilshnak 6rt6ke ld s 6t i s.

Meggy6zode."., frogy a megszerzett konyvvi zsgllatibizonyit6k elegendo 6s megf'elelo alapot
nyfjt a minositds n6lkiili konywizsg6l6i v6lem6ny megad6s6hoz.
Kdnwv

izs s dl6

i

v d lemdnv

:

Vdlemdnyem szerint Balatonalmddi Kktdrsigi Egdszsigilgyi Kdzpont NonproJit Kft. 2015. ivi
egyszerrtbftett ives beszdmaldja megb{zhatd ds valds kipet ud a Balatonalmddi Kistdrsdgi

Egdszsigiigyi Kdzpont NonproJit Kft. 2015. december 31-dn fenndllf vagyon4 pinziigyi
helyzetdrdl, valamint az ezen idfiponttal vdgzffidd dvre vonatkoal jbvedelmi helyzetdrdl, a
s zdmviteli tdrv dny b en foglaltakkal d s s 4,h angb an,

Eey6b ielent6st6teli

kiitelezetts6s:

a kiizhasznrisdgi

mell6kletr6l

a Balatonalruidi Kistdrsdgi Egdszsdgiiglti Kdzpont NonproJit Kft. 2015. dvi,
egyszerrisitett dves besz6mol6j6hoz kapcsol6d6 k<izhasznris6gi mell6kletdnek avizsgSlatflt.
A Nonprofit Kft. kozhasznri jog6llSsf szervezet, melynek vezetdse felel6s a kft. kozhasznfs6gi
jelent6s6nek a civil szervezetekre vonatkoz1 jogszabdlyban foglaltak szerinti elk6szit6s66rt.
Elvdgeztem

A

kcinyvvizsg6l6 feleloss6ge a kotelez6 form6tumf kozhasznris6gi melldklet (PK-142) 6s az
ugyanazon iizleti 6vre vonatkoz6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 osszhangj6nak megit6l6se.
Munk6m nem tartalmazta a kft. egy6b, nem audit6lt sz6mviteli nyilv6ntart6saib6l levezetelt
inform6c

i6

inak 6ttekint6s6t.

Vileminyem szerint a Balatonalmddi Kistirsigi Egdsadgiigti Kdzpont Nonprojit KfL 2015. 6vi
kdzhasznusdgi melldkletdnek dsszedllftdsa jogszabdly szerinti, ds a Nonprofit Kft. 2015. dvi,
e gy s zer iis {t ett dv e s b e s zdmo I 6j dnak adat aiv al d s s zh ang b an v an.
Kdzhasznrt jogrilltistit a NonproJit Kft. u tdrgydvben is megilrizte.

Balatonfiire d, 201 6. mSrcius 29.
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