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A Peter Cerny Alapítvány Kuratóriuma részére

Vélemény

Elvégeztük a Peter Ce.rny Alapítvány (,,az Alapítvány") 2021' évi egyszerűsített éves beszámolójának akönyvvizsgálatát, amely egyszerÜsíteti éves oeszańolo a 2021. děóember 31 -i forduibnapra elkészítettmérlegb.ől- melyben az eszközök és források egYezo végosszege 464.964 E Ft, a tárgyévi 
"r"ańeńýalaptevékenységból '19.740 E Ft veszteség,.atăigyévieředméný vállalkozásitevot<enysogbol5oo E Ftnyereség _ , és az ezen idoponttal végződđ évre řónatkozó eredménytimutłáśođl,'valamint a számvitelipolitika meghatározó elemeit és az egýéb magyarâzó informáiiókat tártalńażo Neđoszĺto mellékletból áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerĹisített éves beszámoló megbízható és valós képet ad azAlapítvány 2021. december 31-én Íónnálló ]ţpvo.1i os ponirlgyi t"'"ly"'"te'đi, uáiuňiňi"' ezen idŐponttalvégződo évre vonatkozó jövedelmi helyze'térőiâ ĺvagyärors'ăgon hâtályos,'a sżáńvltelrcĺl szóló 2000. évi C.torvénnyel összhangban (,,számviteli tórvény'').

Vélemény alapja

Konywizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvĺzsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó _
Magyarországon hatály9s - ţqry9lyekkel és.'egyÇo"j99sz9oálýoĹral ośs'ńangĹâí,'ńuiiottuL végre. Ezenstandardok értelmében Íennálló Íelâlosségei.nř.bóvóoĚ leĺrasát jelentésÜńŔ ,,Ă t ony'''1izsgálónak azegyszerĹisített éves beszámoló konyvvizsgálatáért való Íeleliss'égei'' szakaśza târialňazza. Függetlenekvagyunk az Alapítványlól az egyszerűsített éves beszámoló általřnk Végzett ko;'uuizsgalata .ž""ńóóntjâoola.vonatkozó, ĺVagyarországo.n hatályos jo-gszabályokban és a Magyar lionyvvizsgâlđ Kamara ,,Akönyvvizsgálói hivatás magata.rtási (etikailszabálýairől és a fegyelmi eljárásrólszóló szabályzalá,,-ban,
valamint az ezekben nem rendezett'kérdések tekintetében a Kónyvvizsgalor ľ!em'ótŘori EtiLul StandardokTestÜlete által kiadott ,,Nemzetkozi etikai kódex.kamarai'1gg-|ońyívizsgălóldarla năń.etközi fÜggetlenségistandardokkalegybefoglalva)" címĹj kézikönyvében (az lEšaA ŕoo"*-Ëóń1i"ţiâlt.r ś)erint, és eleget tettünkegyéb etikaiÍelelősségeĺnknek ezekkela koúetelméňyekkelosszhangba..'Hĺ"ţóýo.đäo.unt, hogy azáltalunk megszerzett konywizsgálati bizonyíték elegeîdő os ňégĺele"lŐ áńl.'"i-lrijđv rňegalapozza
vé|eményÜnket.

Egyéb információk

A vezetés felelos az egyéb információkért. Az egyéb információk az Alapítván y 2021' évi közhasznúsági
mellékletében Íoglalt inÍormációkból állnak, de nőm brlalmazzák az egyszerĺiśített éves beszámolót és azarra vonatko zó könywizsgálói jelentésu nket.
Az egyszerĹisített éves beszániolóra vonatkozó véleményünk nem vonatkozik az egyéb ĺnformációkra ésazokra vonatkozóan nem bocsátunk kisemmilyen Íormáiú bizonyosságot nyĺ;to toi'äikeztetést.
Az egyszerĹĺsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mifelelosségünk azegyéb információk átolvasása és ennek soránännak m'orlege"léie, hogýäz Ăgýoo inĺărmacióklěńýěg;en
ellentmondanak-e az egyszerĹisĺtett éves beszámolónak, văgy a tonyříizsga'íárśoráň szerzett
ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lonýéţes hibás álLířáši iartalma'nax'
Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb inÍormációk lényeges hibásállítást tartalmaznak, kötelességunk ezt a tényt jelenteni.'Ebńń a těĺ<intetoän ńińóš i"l"nteni valónk.
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A vezetés és az irányÍtássat megbĺzott személyek fetetősségei az egyszerĹisĺtett éves beszámotóér-t
A vezetés Íelelos a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítésééľt aszámvitelitorvénnyel ös-szhangban, valamińt'az olyaň"belso kon1rollért, amelyet a vezetés szukségesnek tar1ahhoz, hogy lehetővé váljon až akár csalásból, akár hibáb-ól 

"iáä,ĺ 
loný"g"" ńibai aiřtastol mentesegyszerĹisített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelos az Alapítván y vállalkozás Íolytatásáravaló képességének felmérésóér.t és a vállalkozás Íolytatásáváirapcsolatos täroeseknek az adott helyzetnekmegfelelŐ közzétételéért, valamint a vezetés Íelelos äz egýsiärĺsített éves beszámolónak a vállalkozásÍolytatásának elvén alapuló osszeállításáért. A vezetésnJŕ ái áńor"lo.nel a vallälxozás folytatásánakelvébol kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesLllosáieltáro rendeltózés ń"rn áaoalyozza,illetve avállalkozásiievékenység Íolytatásának ellentmond o tenyezo, toiulmeny nem áll fenn.
Az..lrányítâs.sal megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzugyi beszámolási folyamatánakÍelÜgyeletéért. ' J r-'

A konywizsgálónak az egyszer(isített éves beszámoĺó könyvvizsgátatáért vató fetelŐsségei
Célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, h99v vzegyszerĹÍsÍtett éves beszámoló egésze nem taľ1almazakár csalásból, akár hibából eredo lényeges niáas alřust, váiamint a véleményunteřtart almazőkönyvvizsgálói jelentést bocsátani ti. Á téllo oizonyośság'';gä Íokú bizonyosság, de nem garanc ia arra,hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard.ór*ul o1 â L-1inyvvĺzsgálatra uoňăito.o - Magyarországonhatályos _ törvényekk"]'ji9 egyeb jógszabályokkal g9"il''*loăn Llv'égzett könyvvizsgálat mindig feltárja alétezo lényeges hibás állítást. n ni'oaţ állítáśok eredhetnek ă'ála.ool vagy hĺbából, éś lényegesnekminősÜlnek, ha önmagukban vagy egyÜttesen ésszerĹĺ várakozáśoĺ< alaňlań u"ĺolýu*ir..l"tják a felhas ználőkadott egyszerĹisített éves beszámolďähpján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgáĺatra vonatkozó - Magyarországonhatályos - törvényekkel és egýéb jogszabályokkal összńáńóoänâuogz"tt Ŕońýuviž.gälut részeként szakmaimegítélést alkalmazunk 0s sżáxmâišzkeptióizmust tartunk iénn a koňyvvizsgáĺat ejé"ůe során' Emellett:

EW

' Azonosítjuk és Íelbecsüljük az egyszerĹisített éves beszámoló akár csalásb ól, akár hibából eredő lényegeshibás állításainak kockázatait, azőżekre a kockázatołiá reajalo łonyvviźsgáätĹäliaia.otat alakítunk ki éshajtunk végre, valamint a véleményünk megalapo'áşáio'';lž,găndo és megÍelelő konyvvĺzsgálatibizonyítékot szerzÜnk. A csalásbóĹeredo lé"nyeles niđâs?llĺtaËlel nem tarăsâňał täcłazata nagyobb, minta hibából eredőé, mivel a csalás magában'Íoglănat osszejátszŻst, hamisítást, siánJoto. kihagyásokat,téves nyi latkozatokat, Vagy a be lsŐ k-o nt rol l f e'ĺü l írását.

' Megismerj-Ük a konyvvizsgálat szem.pontjából reĺeváns belso kontrollt annak érdekében, hogy olyankönyvvizsgálati eljárásokat1ervezzÜnk meţ, amelyek az adott körulményeĺ< Ŕożoiiňąfeleloek, de nemazért, hogy az Alapítvány belső kontrolljánăk hatéĹonys?gáia uonatLo'óan uol"ńenýt nyilvánítsunk.
' Énékel1rik a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfeleloségét és a vezetés által készítettszámviteli becslések és kapcsolódó közzétételet Łssżeiú.ogéi.-
' Kovetkeztetést vonunk le.arľól, helyénvaló-e a vezetés részéről az egyszerĹĺsített éves beszámolónak avállalkozás Íolytatásának elvén alapuló osszeállítása, valańń1ă megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékalapján arról, fennáll-e.lényeges bizonytalanság.olyan 

".â'onv"xkel 
vagy Íeltételekkel kapcsolatban,amelyek jelentős kétséget vethetnek fól az Rlafiĺtvány vállalkóiai ĺolytutăśái'""ló keiességévelkapcsolatban' Amennyiben azt a kovetkeztetéśt von;űt iĂ, ńogy lonyágäś bż;"yđlaňśag állfenn,konyvvizsgálóijelentésÜnkben Íel kell hívnunk a ĺigy'elmeíaiĚ|yszerĺsített éves beszámolóban lévőkapcsolódó közzétételekr9, 

.V.agY,amennyiben a.',lţen kozzétéiálek ŕ' 
'"giăl"lóei minosĺtenünk kellvéleménytlnket. Következtetésđnk a könývvizsgálój jeleńů;Üňřoatumaig megszerzett könyvvizsgálatibizonyítékon alapulnak. Jövobeli eseménýek vjgy ĺeitoteleŕá)onoan ókđ'ńu-tjžrk ă)T, ňogv az Alapítványnem tudja a v állalkozást folytatn i.

i|ţe.l19lil1*'az egyszerĹisített éves beszámoló, beleértve a kozzétételeket ĺs, átfogó prezentálását,
Íelépítését és tartalmát, valamint azt, hogy az egyszeriisített éves beszámoló a vaĺós bemutatástmegvalósító módon mutatja-e be a mogottes ĺg"ýleteket és eseméňýăr"t.
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Kommunikáljuk az irányítással-megbżott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat
tervezett hatókorét és Ütemezését, a könyvvizsgálat jelentoďmegállapításaĺt, oeleertve a belso řontrollnak akönyvvizsgálatu nk során általu nk azonositott jeĹentoś h iányossálait is.

Budapest, 2022' mĄus 17

KPMG Hungária Kft.

Nyilvántartási 000202

itták Zoltán
lgazgató, Kamarai tag könywizsgátó
Nyilvántar'tási szám: 007298
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