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Címzettz Az ALFA Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. Alapítójának

Vé|eménv

ElvégezÍük az ALFA Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. (II32 Budapest, Lomb u.
22,, Cgs.: 0l-09-911543) 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könywizsgáIatát,
amely egyszenisített éves beszámoló a2020. december 31.i fordulónapra készített mérlegből
_ melyben az eszközök és fonások egyező végösszege 273 949 eFt, az adőzott eredmény 660
eFt (nyereség) és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásbó|, a számviteli politika jelentos elemeinek összefoglalását is tarta|maző
kiegészíto mellékletből, valamint a közhasznű szervezetehe vonatkozó jogszabáIy szerinti
közhasznúsági mellékletből á1l.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízhatő és valós képet ad
a Társaság 2020. december 3l -én fennálló vagyoni és pénzügyi he|yzetéről' valamint az ezen
idoponttal végződő üzleti évre vonatkozó jovedelmi helyzetérő| a Magyarországon hatályos, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhansban (a továbbiakban: ..számviteli
törvény'').

A véleménv alapia

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti KönyvvizsgáIati Standardok és Magyarországon a
könyvvizsgáIatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk
végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bovebb leírasát jelentéstink ,l
kónywizsgáló eglszerűsített éves beszómoló könyvvizsgálatáért való felelőssége,, szakasza
tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a ALFA Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft..től a vonatkozó,
Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könywizsgálói Kamara o,A
könywizsgálói hivatás magatart-asi (etikai) szabályairól es a fegyelmi eljrírasról szóló
szabáIyzatd'-ban' valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai
Standardok Testülete altal kiadott ,,Könywizsgálók Etikai Kódexe''-ben (az IESBA Kódex-ben)
foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákbarr szereplő további etikai előírasoknak is.

Meggyőződéstink, hogy az általunk megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleménytinkhöz'

Eevéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk az ALFA Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. 2020, évi
közhasznúsagi mellékletből állnak. A vezetés felelős aközhasznusági mellékletnek a hatályos
350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő
elkészítéséért' A fiiggetlen könywizsgálói jelentésünk,,Vélemény,, szakaszában az
egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági
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mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátottunk ki semmilyen
formájú bizonyosságot nyújtó krjvetkeáetést. .

Az egyszertisített éves beszámoló általunk végzett könywizsgá|atáva| kapcsolatban a mi
fclelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése' hogy a
közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az
egyszenisített éves beszámolónak vagy a könywizsgálat során szerzett ismereteinknek' vagy
egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az e|végzett munkánk
alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást
tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás álltás jellegéről jelentés tenni. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés (és az iránvítással megbízott személvek) felelőssége az egvszerűsített éves
beszámolóért

A vezetés felelőssége az egyszenisített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel
összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért,
valamint az o|yan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy
lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszertisített éves beszámoló elkészitése során a vezetés felelos azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vá||a|kozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
kozzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszenisített éves beszámoló összeállításáéÍÍ.. A
vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az e|vnek az
érvényesülését eltérő rendelkezéS nem akadá|yozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért'

A könywizsgáló egvszerűsített éves beszámoló kiinywizsgálatáért való felelősséee

A könywizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni anól, hogy az egyszerúsített éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akén csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az, hogy ennek a|apján a véleményünket tarta|maző fiiggetlen könyvvizsgálói
jelentést bocsássunk ki. A kello bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati StandaÍdokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat
mindig feltárja az egyébként |étező lényeges hibás állításf A hibás állítások eredhetnek
csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű |ehet az a várakozás, hogy
ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves
b e s zámo l ó a|apj án m e gh o zo tt gazdasági dönté s e it.

A Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerinti könywizsgá|at egésze során szakmai
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könywizsgálat egésze során.

Továbbá:

. Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszenisített éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas konywizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtokunk végre, valamint
vélemér\yünk megalapozásához elegendő és megfelelő könywizsgá|ati bizonyítékot
szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibáS állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb'
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mint a hibából eredőé' mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást,
szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

Megismerjük a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adot| körülmények
között megfelelőek, de nem azért,hogy a Társaság belső kontrolljanak hatékonyságára
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

Értetetjtit a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés
á|ta|készitett számviteli becslések és kapcso|ődő közzétételek ésszeniségét.

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részérő| a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a
megszerzett könywizsgá|ati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel a Tarsaság vállalkozás folytatásara való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn,
fiiggetlen könywizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszenísített
éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzététe|ekre, vagy ha a közzététe|ek e
tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a
fiiggetlen könywizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könywizsgá|ati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatj ák aú.,
hogy a Társaság nem tudja avá||alkozást folytatni.

Értékeljtik aZ egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentá|ását, felépítését és
tarta|mát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzététe|eket, valamint értékeljük azt
is, hogy az egyszerusített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és
események valós bemut atása,

Kommuniká|1uk az iranyítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett . a
könywizsgá|at tewezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megallapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belso kontrollnak a kcinywizsgálatunk soran általunk
azonosított jelentos hiányosságait is, ha voltak ilyenek'

Budapest, 202|. május 20.

ItrJ .; l,
Németh Ag#s
Kamarái tag k'<inyvvi zsgáló
8200 Veszprém, Szent István u.32.
MKVK: 000735

OPTAUDIT Könywizsgáló és
8200 Veszprém, Muskátli u. 2. fszt.
MKVK: 002392





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum NÉMETH ÁGNES ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.05.18. 11.55.03


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: strauditkft@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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