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Meggyőződésiink, hogy az általunk megszerzettkönywizsgálati
nyújt véleménytinkhöz,

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyébinformációk a Balassi Köza|apítvány 20I
35012011,
felelős a közhasznúsági mellékletnek a
ö
e

e

következtetést.
egyéb szervezetek egyszerűsitett éy:_,
a mi Élelősségünkaz egyéb információk

Az

információk lényeges hibás állítást tartalmazn
tekintetben nincs j elenteni valónk,

};ffiT* i;Tfi;3;
felelősségeinknek is,

bizonyítékelegendő és megfelelő alapot

felelős sége azegyéb szerwezetek egyszerűsített
A vezetés és az irányítással megbízott személyek
éves beszámolóért
A vezetés felelős az egy éb szervezetek egyszerű
törté
számviteli kormányrendlettel ös szhan gban
valamint az o|yan belső kontrollért,
elkészítéséért,
hibából eredő
lehetóvé válj onazakár csalásból, akár
egyszenísítettéves beszámoló elkészítése,

hogy
ó elkészítésesorán a vezetés felelős azért,

a vezetésn
alka|mazásáért, azt az esetet kivéve, ha
et, vagy amikor ezen
vagy beszünt etní az üzletszerű tevékenység

kívül nem á1l előtte más reális

lehetöség.

folYamatának
a Közalapítv ány pénzigyi beszámolási
lrányitőssal megbízott személyek felelősek

Az

felügyeletéért.

A

könywizsgáló

beszámoló könywizsgálatáért valő
egyéb szervezetek egyszerűsített éves

felelőssége

ozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
gazdasági
eves Uesz,amoló alapján meghozott
döntéseit.

a
összhan gban e\végzésrekerülő könywizsgálatnak
A Magyar Nemzeti könywizsgálati standardokkal
kÖnYwizsgálat
a
és szakmai szkePticizmust tartunk fenn
részekéntszakmai megítéléstalkalmazunk,
egésze során. Továbbá:

összejátszást,

hamisítást, szándékos kihagy

felülírásáu

.
o

politika megfelelősé
Ertékeljük a vezetés által alkalm azolt számvrteli

számvitelibecslésekéskapcsolódőkőzzétételekészszerűségét.
Következtetést vonunk le arról, hogy
elvén alapuló számvitel alkalmazása,
arrő|, hogy fennáll-e lényeges b

gét és avezetés álta' készített

ek fel a Közalapítvany vállalkoÁs fo|ytatására

következtetést vonjuk le, hogy lényeges
jelentésiinkben fel kell hívjuk a figyelmet az
áO kauetet l,ekre, vary ha a közzétételek e
a fiiggetlen

jelentésünk dátum áig meg
Jövőbeli események vagy feltételek azonban
vállalkozast folytatni.

alapulnak,
nem tudja a

könywizsgálói

ertetetltit az egyéb szervezetek egys
tartalmét, beleérffe a köáasznúsági

be
hogy az egyébszervezetek egyszerűsített éves

és események valós bemutatasa,

hozzuk
Azlrányítással megbízott személyek tudomasrára
tervezetthatókörét és ütemezésé! akönywizsgálatjelentős

álta' alkalmazott belsö konfuollnak

_

eryéb kérdések mellett _ a könywizsgálat
megállapítrásait, beleertve aK.özáapitltány
sonárr áltatrrnk azonosított jelentős

a ktiiywlsgalatunk

hirányosságait is, ha voltak ilyenek,
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kaPcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Közalapítvany vállalkozás folytatására

való kéPességétilletően. Amennyiben' azt

a

következtetést vonjuk

le, hogy

lényeges

bizonYtalanság áll fenn, fi,iggetlen könywizsgálói jelentésünkben fel kell hívjuk a figyelmet az
egYszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekrq yagy ha a közzétételek e
tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Követkeáetéseink a fliggetlen

kÖnYwizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könywizsgátati bizonyítékonalapulnak,
JÖvőbeli események vagy feltétel ek azonban okoáatják aú,, hogy a Közalapí§tány nem tudja a

v áIlalko zást fo

lytatni.

Ertekeljtlk az egyéb szervezetek egyszerusített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítésétés
tartalmát, beleértve aközhasznűsági mellékletben tett kőzzétételeket, valamint értékeljük azt is,
hogY azegyéb szervezetekegyszerűsített éves beszámolóbanteljesül-e

és események valós bemutatása.

az alapul szolgáló ügyletek

Az tranYitusal megbízott személyek tudomására hozzlk- egyéb kérdésekmellett - a könywizsgiálat
tervezelthatókörét és ütemezését, akönywizsgálatjelentős megállapításait, beleérfve aKözalapitvány
által alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgalatunk soran általunk azonosított jelentős
hiányosságait is, ha voltak ilyenek,

2020. áprills 27,
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