Független könywizsgálói

jelentés

A r,ÉrHlrÁnoN ALAPÍTVÁNY kuratóriumának
Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a r-ÉrHATÁRoN ALAPÍTVÁNY (a vizsgált szewezet) mellékelt 2014.
évi egyszenisített éves beszámolójának a könywizsgálatát, amely egyszerűsített éves
beszámoló a 2014. december 3l-i fordulónapra elkészítettmérlegből _ melyben az
eszközök és források egyező végösszege 84.178 eFt, a mérleg szerinti eredmény -843
eFt veszteség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból,
valamint a számviteli politika meghatároző elemeit és az egyéb magyaráző
információkat tartalm aző közhasznúsági me l l ékl etb ől ál l.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős aZ egyszeríisített éves beszámolónak a számviteli törvényben
foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért
és valós bemutatás áért, valamint az

olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé
vál1on az akár csalásból' akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
egyszeriisített éves beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése
könywizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könywizs gálati
Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljünk az etikai kiivetelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot ilgy
tewezzik meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyoss ágot szerczzutlk arről, Itogy iz

egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állítáSoktól.
könyr,vizsgálat magában foglalja olyan eljárások végreha1tását, amelyek célja
könyr,wizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban
''.."piő
összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített

A

éves beszámoló akár csalásból, akar hibából eredő, lényeges hibás állitásai
kockázatainak felmérésétis, a könyr,wizsgáló megítélésétőlfiiggnek. A kockázatok
ilyen felmérésekor a könywizsgálő az egyszerűsített éves beszámoló gazdáIkodő
egység általi elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt
azért mérlegeli, hogy olyan könyr,vizsgá|ati eljárásokat tewezzen lneg' amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdáIkodó egység belső
kontrolljának hatékonyságéra vonatkozóan véleménytmondjon. A könyr,wúsgálat
magában foglalja továbbá, az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a
vezetés áItal készitett számviteli becslések ésszerűségének,valamint az egyszerűsített
éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelésétis.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könywizs gálati bizonyítékelegendő és
me gfe l e l ő al ap ot nyúj t könywizs gálói vél eményünk me gadásához.

Vélemény
Véleménytink szerint az egyszenisített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
gazdálkodő LÉTHArÁnoN ALAPÍTVÁNY 2Ot4. december 31-én fennálló vagyoni
és pénzngyi helyzetérőI, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
j övedelmi hely zetéről a számv itel i törvényb en fogl altakkal ös szhangb an.

Budapest, 2015. április
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