Független könpwizsgálói

jeIentés

A LÉTHATÁRoN ÁLAPÍTVÁNY kuratóriumának
Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztiik a LETIIÁTÁRoN ÁLÁPITVANY (a vizsgált szei-vczet) rne]lékelt 20l2'
é\'i egyszerűsített éves beszárrrolójának a köny\.vizsgá1atát, amely cgyszefűsítet1 é\'es
beszárnoló a 2012. decelnbel 3l'i lbrdulónapra elkéSzített lnéIlegbő] nrelyben az
cszköZök és fonások egyezti végösszege 90'390eFt, a néIleg szelinti eredrnérry 4' 16i
eFt nycreség_, és az ezen időponttal végződő évrc vonatkozó erednónykimutalásból.
valamint a Számviteli politika meghatfuozó elemeit és az cg.véb mílg,\ arazó
inlounációkat taÍtalmazó köZhasznúsági nrelléklctből á1l.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
vezetés felelős az egyszeíisített éves beszánolónak a számvitcli törvényben
foglaltakkal összhangban töfiénő elkészítéséért
és valós bemutatásáélt, valamint az
olyan belső kontrollokéí,amelyeket a vezetés Sdikségesnek tafi ahhoz. hoga lehetővé
váljon az akár csalásból. akfu hibából eredő lényeges hibáS állításoktól mcntes
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egyszerűsített éves besZálno1ó elkésZí1ése.
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egyszerűsített éves beszámoló vélenényczése

alapján. Könywizsgálatunkat a magyar Ncmzeti Könyvvizsgálati
Standardokkal öSszhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik. hog1'
megfeleljünk aZ etikai követelményeknek' valamint hogy a könyvvizsgálatoÍ úgy
tcrvezzük meg és hajtsuk végre, hog)' kelití bizonyosságot szerezziir'k arról, hogy az
egyszcrúsítettéves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A kön}a.vizsgálat magában fogla!a olyan eljárások vé$ehajtáSát' arrrclvck célja
kön)'rr'izsgálati bizonyítékotszerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szerep]ő
összegekől és köZzélételekől. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszclűsítetÍ
éves beszámoló akár csalásból' akfu hibából eredő. lényeges hibás állításai
i(ockáZatainak felméIésétis' a kön1rwizsgáló megítélésétő1fiiggnck. A kockáZatok
i]yen felmérésekor a könyvizsgáló az egyszerúsítettéves beszárroló gazdálkodó
egysé8 általi elkészítéseés valóS be ]utatása szempontjából releváns bclső kontrol]t
aZéfi nréIlegeli. hogy olyan kön}.n'izsgálati eljáIásokat tervezzen meg' amel-Yek aZ
adott körtilmények köZött negfelelőek, de neln azéft' hogy a gazdálkodó egység bclső
korrtrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleménytrrrondjon' A könv-vvizsgálat
magában foglalja tor'ábbá, az alkalmazott Számviteii politikák megfelelőségének és a
vezetés által i(észítettszánviteli becslések ésszeúségének,
\'alamint az cgvszelúsített
é\'es beszámoló átfogó pIezentálásának értékelését
is.
MeggyőZődésünk' hogy a megszerzett könywizsgálati bizon),ítékelegcndő és
megfele1ő a1apot nyúit könyvviZsgálói vé1eményünkmegadáSáhoZ'

Vélemény
Véleményünt sze nt aZ egyszerűsített évl.s beszánoló megbíZható és valós képet ad a
gazdálkodó LETHATARON ALAPITVANY 2012. december 31-én fennálló vagyoni
és pénzügyi helyzetéről, Yalamint aZ ezen időponttal vógződő évre vonatkozó
.|övedelmi helyzetéről a számviteli töryényben foglaltak&al összhangban'
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