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Nagybakónak Kur!ú1!j1áért 5!iz{.1pQány (8821 Nagybakónak, Táncsics körtér 2. Nyilv. szám:
Apk. 60.03 0 l t992) AlapÍtójának

Elvégeáem a Nagybakónak Kultúrájáért Kőzalapítvátníy melléke|t 2012. évi egyszeriísített
beszámolójának a könywizsgálatát, amely egyszenisített besziámolő a 2012. december 31-i
fordulónapra elkészített mérlegből_ melÉen azeszközök és források egyező végösszege 882 Ex't' a
mérleg szerinti eredmény -112 EF't (veszteség) _, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a sámviteli politika meghatinoző elemeit és az egyéb magyaránő
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A vezetés felelőssége az egyszeríisített beszámolóért
vezetés felelős az egyszeríisített besámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
és valós bematatásáért' valamint az olyut belső kontrollokért, amelyeket a
történő elkészítéséért
vezetés szÍikségesnektart abtloz, hogy lehetővé váljon az akár csalasból, akár hibából eredő lényeges

A

hibás állításoktól mentes eryszerűsített beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló

felelőssége

Az én felelősségem az eryszerűsített beszrámoló véleményezésekönywizsgálatom a|apján.
Köryruvízsgálatomat amagyü Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre.
Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a
kön1wvizsgáiatot itgy tewezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arről,
hogy azegyszeríísíteffbeszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálati
bizonyítékotszerezni az egyszerúsített beszámolóban szereplő összegekről és közzetételekről. A
kiválasáott etjárásolg beleértve az egyszeríisített besámoló akrár csalrásból, akár hibából eredő,
lényeges hibás á|lításai kockéyatainak felmérésétis, a könywizsgáló megítélésétőlfiiggnek' A
kockázatok ilyen felmérésekor a könywizsgálő az egyszenisített beszámoló gazdálkodó egység általi
elkészítéseés valós bemutatrása szempontjából relevráns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könywizsgálati eljrárásokattervezzen meg' amelyek az adottkörülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a gazdálkodó erység belső kontrolljának hatékonyságara vonatkozőan véleményt
mondjon. A könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott szrímviteli politikrák
valamint az
megfelelőségének és a vezetés által készltett szrámviteli becslések ésszerÍíségének,
egyszeríÍsítettbeszímolóátfogóprezentálésánakértékelésétis.
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgálatibizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könywizsgálói véleményem megadásiához.
Vélemény
Véleményem szerint az egyszsrusített besámoló megbízható és valós képet ad a Naglbakónak
Kultúrójdért Közalapíntűiy 2ÜI2' decerhber 3l-én fennálló varyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint
az ezen időponttral végződó évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal
össáangban.
Szepetnek, 2013. május 24'
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