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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft tulajdonosának
Vélemény
Elvégeztük a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft (,,a Társaság") 2019. évi egyszerűsített
éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december
31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege
87.226 E Ft, az adózott eredmény -58.089 E Ft veszteség-, és az ugyanezen időponttal végződő
üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet
ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint
az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon
hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban:
,,számviteli törvény").
Vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását
jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való
felelőssége" szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara„ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól
és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata''-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai
Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen
normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
Figyelemfelhívás
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Társaság kötelezettségei jelentősen meghaladják a
mérlegben kimutatott forgóeszközök értékét.
Továbbá
felhívjuk a figyelmet , hogy a Társaság az egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját
tőkéjének az összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben (,,Ptk.") a Társaságra vonatkozó
társasági formára előírt minimális törzstőke összege.
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