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A StudioArt Egyesiilet tagiainak:
A kiizhasznf egyszeriisitett beszdmol616l kdsziilt jelent6s

a StudioArt Egyesiilet melldkelt 2015. dvi kozhasznu egyszerusitett
beszdmol6jdnak a konyvvizsgftlatht, amely egyszertisitett besz6mol6 a 2015. december 31-i
fordul6napra elkeszitett mdrlegbol - melyben az eszkozok ds forr6sok egyezo vdgosszege
138 70I ezer Ft, az alaptevekenys6g mdrleg szerinti eredm6nye 222 715 ezer Ft, veszteseg es az ezen idoponttal vegzodo dvre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint az ezt
kie gd s zito inform6ci 6kat tartalm azo kdzhasznus 6gi me I l6kletbo I 6ll.
Elvdgezttik

A vezetds felelSssdge az egyszert[sftett ,lves beszdmol6drt

A vezetds felelos az egyszenisitett besz6mol6nak a sz6mviteli torv6nyben foglaltakkal 6s a
Magyarorszdgon elfogadott 6ltal6nos szdmviteli elvekkel cisszhangban torl6no elk6szitesddrt
es val6s bemutat6s66rt, valamint az olyan belso kontrollok6rt, amelyeket a vezetds
sziiksdgesnek tarl althoz, hogy lehetovd v6ljon az akir csaldsb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges
hib6s 6llit6soktol mentes egyszertisitett besz6mol6 elkdszitdse.
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felelossegrink az egyszenisitett besz6mol6 v6lem6nyez6se kdnyvvizsgdlatunk alapjdn.
Konyvvizsg6latunkat a magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardok ds a konyvvizsgfiatra
vonatkoz6 - Magyarorsz6gon erv6nyes - torvdnyek ds egy6b jogszabhlyok alapj6n hajtottuk
vdgre, Ezek a standardok megkovetelik, hogy megfeleljiink bizonyos etikai
kovetelmdnyeknek, valamint hogy a konyvvizsg|latot ugy tervezztik meg 6s vdgezziik el,
hogy kello bizonyossfgot szerczztink arrol, hogy az egyszetrisitett besz6mol6 mentes-e a
ldnyeges hib6s A[it6sokt6l.

A

kdnyvvizsg6lat magftban foglalja olyan elj6r6sok vdgrehajtds6t, amelyek cdlja

konyvvizsg6latrbrzonyit6kot szerczni az egyszerisitett besz6mol6ban szereplo osszegekrol 6s
kozzetetelekol. A kiv6lasztott elj6rfsok, beledrtve az egyszenisitett 6ves besz6molo akdr
csal6sb6l, akdr hib6b6l eredo, l6nyeges hibds allitasai kock|zattnak felm6rdsdt is, a
konyvvizsg6lo megit6ldsdtol fiiggnek. A kockhzatok ilyen felmdrdsekor a konyvvrzsgillo az
egyszertisitett besz6mol6 Egyesiilet 6ltali elkdszitdse ds val6s bemutat6sa szempontj6b6l
relev6ns belso kontrollt azert mdrlegeli, hogy olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen
meg, amelyek az adott koriilm6nyek kdzott megfeleloek, de nem azert, hogy az Egyesrilet
belso kontrolljdnak hatdkonysdgdra vonatkozoan vdlemdnyt mondjon. A konyvvizsgtiat
mag6ban foglalja tov6bb6 az alkalmazott szftmviteli politik6k megfelelosdgdnek ds a vezet6s
6ltal keszitett sz6mviteli becsldsek dsszenisdgdnek, valamint az egyszerusitett besz6mol6
atfo 96 b emutatds6nak drtdkeldsdt is.
Meggyozoddsiink, hogy a megszerzett konyvvizsgdlati bizonyitdk elegendo 6s megfelelo
alapot nyrij t konywizs g6l6i vdlemdnyiink me gad6s6hoz.
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Vdlem,lny

Vdlem6nyi.ink szerint a klzhasznt egyszenisitett besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a
StudioArt Egyesiilet 2015. december 31-6n fenn6llo vagyoni, penzigyihelyzeterol. valamint
az ezen idoponttal vegzodo 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzet6r6l a szdmviteli torv6nnyel
osszhangban.

Budapest, 201 6. mhjus 26.
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