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Az ARTISJUS Magyar Szerzői JogvédőIrodaEgyesülettagjainak:
mellékelt20l l. évi
Elvégeztiikaz ARTISJUS Maryar SzerzőiJogvédőIrodaEgyesüIet(az ..Egyesület'')
éves
besámolójráLrrak
a
könywizsgáIatát,
ame|y
egyszenisített
éves
besámoló
a 2011.
egyszerűsített
_
elkészítel1
mérlegből
melyben
az
eszközök
és
források
egyező
3
1.i
fordulónapra
végösszege
december
258.|29 eFt vesáeség* az ezen időpontravégződőévre
23.506.194eFt, a mérlegszerintieredmény
politika meghatároá elemeit ésaz egyébmagyaráoó
eredménykimutatásból
és
a
sámviteli
vonatkozó
mellékletből
megjeryzéseket
tartalmazókiegészítő
áll.
Az egyszerÍisített
évesbesámolónak a sámviteli törvényben,illetve az egyébszervezetekéves
(XII. 19.)
éskönywez-etésikötelezettségének
sajátosságarólsző|ő 22412000.
besárnoló készítésének
foglaltakésa Magyarorságonelfogadottáltalánossámviteli elvekszerinttöIténő
Konrrán1rendeletben
az ügyvezetés
felelőssége.
Ez a felelősségmagábanfoglaljaaz akrír
elkészít€ s eésvalós bemutaüísa
csalásból,akár hibából eredő' lényegeshibás állírásoktólmentesévesbesámoló elkészítése
ésvalós
bemutatásaszempontjábólrelevárrsbelső ellenőrzéskialakítását'bevezetését,
fenntartását'megfelelő
sárnviteli politika kiválasztásátés alkalmaását, valamint az adox körülmények között ésszerü
sárnviteli becsléseket'
az évesbeszímolóvéleményezÉse
az e|végzeÍt
könywizsgálat alapjrírr.
A könywizsgáló feleIőssége
Hivatkozva a 2011. május 23-án kiadotÍ.a 2010. óvi egyszenisített
évesbesámolóra vonatkozó
jelentésünke,közöljÍik' hogy az előző évrevonatkozókönywizsgálatunk a|apjánkor|átozÁsnélktili
adtrrnkki.
könywizsgálói jelentést
A könywizsgálatot a magyarNemzetiKönywizsgá|ati Standardokésa könywizsgálatra vonatkozó_
_ törvények és egyébjogszabályok alapjrínhajtottukvégre.A fentiek
Magyarorságon érvérryes
rnegkövel,elik'hogy megfeleljtinkbizonyosetikai követelményeknek,
valaminthogy a könywizsgIílat
tervezéseés elvégzéserévénelegendő és megfelelő bizonyosságot szerezzink arró|, hogy az
egyszenisített
évesbesámoló nemtartalmazlényeges
hibásállításokat'
Az elvégzstt könywizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezníaz egyszert'tsített
évesbeszímolóbanszereplő összegekől és
közzétételektjl.A kiválasztott eljárások, beleértveaz egyszerűsített
évesbesámoló akár csalásból' akár
tévedésekből
eredő, lényegeshibás állításaikockázatanakfelméréseig
a könywizsgáló megítélésétől
fiiggnek.Az egyszerűsített
évesbesámolóhoz kapcsolódóana könywizsgáló kockázatfelmérésének
nemcélja,hory a vállalkoás belső ellenőrzesének
hatékonyságára
vonatkozóanvéleménymondjon.
A könyrvizsgálat magában foglalta továbbá az a|ka1nazoÍtsámviteli alapelvek és az ügyvezetés
lényegesebb
becsléseinelqvalamint az egyszenisítettéves beszimoló bemutatásr{nak
értékelését'
Meggyőződésünk,
hogy a megszerzettköny'wizsgálatibizonyíték
elegendőésmegfelelőalapotnÉjt a
könywizsgálói ziradékmegadrísahoz.

Zfuadék:
A körymizsgálat sorrínaz ARTISJUS Magyar Szerzoi JogvédőIroda Egyesület egyszerűsített
évesbeszímolójá| anrrakrészeitéstételeit,azok könyvelési ésbizonylati a|átÁmasztÁsát
az
érvényesnemzeti kön1wizsgálati starrdardokbarr
foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztiink anól, hory az egyszerűsítettéves
besámolót a szímviteli törvényben,illetve az egyébszervezetekévesbesámoló készítésének
és könywezetési kötelezettségéneksajátosságáró| szs|ő 224/2000.(KI. 19.) Kormínyrendeletbenfoglaltak ésaz általrínossámviteli elvek szerintkészítették
el.
Véleményünkszerint az egyszenisítettévesbeszímoló az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő
hoda Eryesület 2011' december31-énferrnállóvaryoni, pénzüryiésjövedelmi helyzetéről
megbíáatóésvalós képetad.
eléterjesáett2011.éviegyszerűsített
évesbeszámo|őrő|2012.május3-i
A választmányig1nílés
jelentést
dátummalkönywizsgálói
adfunk ki, ésa fordulónap utiíni eseményekhatásaítcsak
ezen időpontig vizsgáltuk meg. Az egyszerüsítettévesbeszámolót a küldöttgnílés 2012. május
23-énjővéhag5rra.
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