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Nagykanizsa és Környék€ Fog|alkoztatási, szociális és Közművelődé§i Nonprofit Kft tulsjdonosaioak
Az egy§z€rűsített éve§ besámolóróI ké§zült j elenté§

Elvégeztem a Nagyksniz§a és Környéke Foglnlkoztatási, szociáli§ és Közművclódési Nonproíit Kft.
(8800 Naglkanízsa Krály ü.47, Cg|20-09-06u34| meuékelt 2013. éyi egy§zeriisít€tt éve§ beszímolójának a kön}wizsgálatát, ame|y éves
beszáíín|ó a 2013. decemhzl _r/-j foídulónrpra €lké§zit9tt mé.I€gből - melyben az 9szközök és foífuok egyező végósszegé 2g.88L.,- EFt, a
méíleg szerinti €í€dmény E9,- EFt nyeteség, és az ezen időpútra végzódő évre vonatkozó erertmény iimutatfuiól, v;lamini;;;ámviteli
politika meghatáíozó elemeit és az egyéb ma$/arázó információkat taítalmázó kiegeszítő me|lékletből áll,

Á ,ezeus íeleld§§ége az él,es beszófiolóéll

A v€zeté§ felelős aZ egyszerű§ltett éves besámolónak a szánviteli tórvényb€n foglaltakkal összhangban történő elkészitéséért és valós
bemutatísáért, valamint olyan belsó kontrol|okéít, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akáí csalfuból, akáf
hibából eredő, lényeges hibfu állitásolló| mente§ €g}§zeriisített éves beszámoló elkészitése,

A kö nlyuiőg dl ó íe l e l ú§ s é g e

Az én felelósségem az egyszedisitett éves beszámo|ó véleményezése az elvégze§ kön}.Wizsgálatom alapján. A kön}ryviz§gáIatomat a
magyü Nemz€ti Könwvizsgálati staldardokkal óssáangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetetik, hogy megfeleljek az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot úgy teívezzem meg és hajtsün végíe, hogy kelló bizonyosságoi szeÉzzeű .l:liól,hogy
az egyszenisített éves beszámoló mentes_€ lényoges hibás ál|Itá§okól.

,A kön}.,/vizsgálat magában foglalja olyan €ljárrisok végrehajtását, aínelyek célja könr.r'vizsgáIati b izónyitékot szerczni az .8yszenúsitett éves
beszámolóban szeíeplő összegekról és közzétételekíőI. A kiváa§ztott e|jáíások, beleéítve az egyszerűsített éves beszámoió akáí csalásból,
akár hibából eíedő, lényeges hibá§ állitásai kockázaúnak felméréseit i§, a kön}aTizsgá|ó megítélésétől ffiggnek, A kockázatok ilyen
felmérésekoí a kön}aTiz§gáló az egyszeósített éve§ b€számoló gazdálkodó egység álta|i elkészitése és való;-bemutatlísa szempontjából
íelevans, bekó koníollt azért méílege|i, hogy olyán könywizsgálati €üfuásokat tervezzen meg, amelyek az adott köíiilményak között
me8felelőek, de nem aáít, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljainak hatékonyságfua vonatkozóan véleményt móndjon, A
kön}'lTizsgálat magában fogla|ja továbbá az alkalmazott számvite|i politikák megfelelőségének és a vezetés által késiitett számviteli
becslések ésszeríiségének, va|amint az egyszerúsített éves beszimoló átfogó prezentálásának érték€lését is,
Meggyóódésem, hogy a megszeízett kön}Yviz§gálati bizonyíték elegendó és megfeleló a|apot n}ujt a könywiz§8álói véleményem
megadásá,hoz,

Vaemé y

Véleményem szeíint az egysz€rílsitett éves beszámoIó megbizható és valós képet ad a gázdálkodó Nag)kaniőa és Köm!éke
Foglalkoztatósi, szociális é§ Közmílrelődési Nonproílt Kí 2013. .lecembel 31-1, fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéíől, valaínint az
ezen időponttal végádó évre vonatkozójövedelmi helyzetéíől a számviteli törvényben fo8laltakkal osszharrgban,

Egéb jele lé§i kötelezett§ég: A közhasznúsógi jelentésra ké§zllll jelenté§

Elvégezlem a Nagka iz§a és Kö réke Foglalkozlatósi, szociótb é§ Közműyelődési h"orrptoftt Kí , mel|ék lt 2013. éyi közhasznúsdgi
j e l e nl é§ é ne k a v izsEálalái,

A vezetés felelós a közhasmúsági jelentésnek a számviteli töNényben foglaltat(kal össáangban történő elkészítéséért, Az én felelőssé8€m a
köáasznúsági jel€ntés és az ugyanazoíl üzleti évíe vonatkozó egysz€íüsíteft éves besámoló összhangiának megitélése. A kozhasÁsági
jelentéssel kapcsolatos munkám a köáasalúsági je|entés és az egyszerűsitett éves b€számoló össáangiánat megítéléséíe koílátozódott és
nem tartalmazta €gyéb, a gazdáIkodó n€m auditált számviteli nyilvántartásaiból levezeteft információk áttekintését,

VéIeményem szf'íint a Nqg|kanizsa és Környéke Foglalkozlatlsi, szociólis és Köa !í|előü§ Nonproíil Kíl. 20lg. éli köáöznúsá8i
ieleníésea Nagkaniz§a és Kö !éke Foglalkozrará§i, szocióli§ és Köaíílrelődési Nonpfufll Kíl .2013.évi egyszerúsített éves
beszámolójanak adataival összhangban van,
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