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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület tagjainak:

Elvégeztiik az ARTISJUS Maryar Szerzői Jogvédő Iroda EgyesüIet (az ..Egyesület'') mellékelt 20l l. évi
egyszerűsített éves besámolójráLrrak a könywizsgáIatát, ame|y egyszenisített éves besámoló a 2011.
december 3 1.i fordulónapra elkészítel1 mérlegből _ melyben az eszközök és források egyező végösszege
23.506.194 eFt, a mérleg szerinti eredmény 258.|29 eFt vesáeség * az ezen időpontra végződő évre
vonatkozó eredménykimutatásból és a sámviteli politika meghatároá elemeit és az egyéb magyaráoó
megjeryzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az egyszerÍisített éves besámolónak a sámviteli törvényben, illetve az egyéb szervezetek éves
besárnoló készítésének és könywez-etési kötelezettségének sajátosságaról sző|ő 22412000. (XII. 19.)
Konrrán1rendeletben foglaltak és a Magyarorságon elfogadott általános sámviteli elvek szerint töIténő
elkészít€se és valós bemutaüísa az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akrír
csalásból, akár hibából eredő' lényeges hibás állírásoktól mentes éves besámoló elkészítése és valós
bemutatása szempontjából relevárrs belső ellenőrzés kialakítását' bevezetését, fenntartását' megfelelő
sárnviteli politika kiválasztását és alkalmaását, valamint az adox körülmények között ésszerü
sárnviteli becsléseket'

A könywizsgáló feleIőssége az éves beszímoló véleményezÉse az e|végzeÍt könywizsgálat alapjrírr.

Hivatkozva a 2011. május 23-án kiadotÍ. a 2010. óvi egyszenisített éves besámolóra vonatkozó
jelentésünke, közöljÍik' hogy az előző évre vonatkozó könywizsgálatunk a|apján kor|átozÁs nélktili
könywizsgálói jelentést adtrrnk ki.

A könywizsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgá|ati Standardok és a könywizsgálatra vonatkozó _
Magyarorságon érvérryes _ törvények és egyéb jogszabályok alapjrín hajtottuk végre. A fentiek
rnegkövel,elik' hogy megfeleljtink bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könywizsgIílat
tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyosságot szerezzink arró|, hogy az
egyszenisített éves besámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat'

Az elvégzstt könywizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezní az egyszert'tsített éves beszímolóban szereplő összegekől és
közzétételektjl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves besámoló akár csalásból' akár
tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatanak felméréseig a könywizsgáló megítélésétől
fiiggnek. Az egyszerűsített éves besámolóhoz kapcsolódóan a könywizsgáló kockázatfelmérésének
nem célja, hory a vállalkoás belső ellenőrzesének hatékonyságára vonatkozóan vélemény mondjon.

A könyrvizsgálat magában foglalta továbbá az a|ka1nazoÍt sámviteli alapelvek és az ügyvezetés
lényegesebb becsléseinelq valamint az egyszenisített éves beszimoló bemutatásr{nak értékelését'
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett köny'wizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nÉjt a
könywizsgálói ziradék megadrísahoz.



Zfuadék:
A körymizsgálat sorrín az ARTISJUS Magyar Szerzoi Jogvédő Iroda Egyesület egyszerűsített
éves beszímolójá| anrrak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati a|átÁmasztÁsát az
érvényes nemzeti kön1wizsgálati starrdardokbarr foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztiink anól, hory az egyszerűsített éves
besámolót a szímviteli törvényben, illetve az egyéb szervezetek éves besámoló készítésének
és könywezetési kötelezettségének sajátosságáró| szs|ő 224/2000. (KI. 19.) Kormíny-
rendeletben foglaltak és az általrínos sámviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszenisített éves beszímoló az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő
hoda Eryesület 2011' december 31-én ferrnálló varyoni, pénzüryi és jövedelmi helyzetéről
megbíáató és valós képet ad.

A választmányi g1nílés elé terjesáett 2011. évi egyszerűsített éves beszám o|őrő| 2012. május 3-i
dátummal könywizsgálói jelentést adfunk ki, és a fordulónap utiíni események hatásaít csak
ezen időpontig vizsgáltuk meg. Az egyszerüsített éves beszámolót a küldöttgnílés 2012. május
23-én jővéhag5rra.

Budapest' 2012. május 23.
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