
Független ktinyrwizsgálói j elentós

A LÉTHATÁnon ALAPÍTVÁNY kuratóriunrának

Az egyszerűsítctt éves bcszámolóról kósziilt jelcrrtés
l')lr'ógczttik a LETHATAIi.ON ALAI'ITVANY (a vizsgirlt szcrvczct) rncilól<elt 20l3.
óvi egyszerűsítctt éves beszámolójának a könywizsgálatát, arnely egvszcrtisített évcs
beszárnoló a 2013. decernber 3l-i Í'ordulónapra clkÓszítctt mérlcgből -_ nrclybcrr az
eszközök és források eB),ező végösszege 87.940e]rt, a rnérlcg szerinti crcdrnény 8 l ci.t
nycreség-, éS az ezen időponttal végződő clvre vonatkozó eredrnÓnyl<irnutatásból.
valamint a szárnviteli politika meghatározó elcrneit és a7, egyéb tnagylr'ázti
informáci ókat tartalm aző közhasznús ági rnel lék l etbő l ál l .

A vezctés felelőssége az egyszcrÍisítctt óves bcszánloltiért
A vezetós Í-elelős aZ egyszcrűsítctt óves bcszárrrolór'rak a szárnl,itcii t(irvc(ttybcrr
lbglaltakkal összhangban történő elkészítéséórt és valós bcmutatásáért, valatrlitrt iiz
olyan belső kontrollokórt, amelyekct a vezetós szüksógesr'rck tart ahhoz,,lroe1, |ch.1ii'' '

váljon aZ akár csalásból, akár hibából eredő lórr1,eges hibás állításoktól mentcs
egyszerűsített éves beszámoló elkószítése.

A kiinywizsgáIó felelőssóge
A mi f'elelősségünk aZ egyszerűsített óves bcszárnolti 'v,óictnón'l czósc
k(lnyvvizsgálatunk alapján. I(cinyl,vizsgálatunkat a lnagyar Nernzcti 1($111l1,.,1i7'grálati

Standardokkal összhangban hajtottr-rk vógre. I:zck a standardok tncgl<övctclil<. lrilq}'
nregfeleliün|< az etikai követelrnényeknek, valatnint hogy a könvvvizsgiilatol Írg1,

1'ewezzúk rneg ós hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerer.zürrk arról, l-iogY tiz
egyszerrísített éves beszárnoló mentes-e a lónyeges lribás állításoktól.
A l<önywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek cÓlia
körryvvizsgálati bizonyítókot szerezni az cgyszeriisítctt evcs bcszánrolóban szcrcpl(i
osszegekrőI és l<özzétételekről' A kiválasztott eljárások, bclcórtvc a7 eg\rs7'erűsílctt

óve s beszámoló akár csalásból, akár hibából credő, lónycgcs hibás ál1ítiisai
kockázatainak Í-elrnérésót is, a könyvvizsgirló nregítólósétől Íüggnek. A kockilztltilk
ilycn í'elrr'rórésekor a könyvvizsgáló Lrz cgyszcrűsítctt óvcs bcszirrnol(l gazdáll<odó

egysóg általi elkészítóse és valós bernutatása szempontjából relcváns bclső l<clntrollt

azórt lnérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eliárásokat teruczz'en lneg. arnelycl* az

adott körülmónyek között nregl'elclőck, de netn azórt, hogy a gazdárll<odii cg1'sóg bclső
kontrol|ának hatókonyságára vonatkozóan r'élemórryt nrond.jtln. 

^ 
l<ön-ywizsgirlat

magában foglalja továbbá, az alkalnazott sz'álnvitcli politikák megl-elclősÓgónck ós a

vezetés által kész'itett számviteli bccslósek ésszcrűségónck, valamint az cgys'l:crÍisítctt

óves beszámoló átfogó prezentá7ásirnak órtókelósót is.

Mcggy$7iidésünk' hogy a nlegszerzett körlyr'vizsgárlatr bizonyítók clcgcrrclti tls

rnegl'el el ő a l apot nyú.j t konywizsgál ói vólernónyünk megadásá h oz.
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V Vélcmény
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló rnegbízhatő ós valós képet ad a
gazdáIkodő LETÍIATARON ALAPITVANY 2013. december 31-én fennálló vagyoni
és pénzijgyt helyzetérőI, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
j övedelrni hely zetér óI a számv iteli törvónyben fo glaltakkal ös szhan gb an.

Budapest, 2014' április 28'
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