FÜGGETLEN KÖNYwIZSGÁLoI JELENTES

lÉrHarÁnoN arapÍrvÁNy kuratóriumának
Elvégeztiik a tÉtHarÁnoN ar.apÍrvÁNy mellékelt 2OIO' évi egyszerűsített éves

a

beszámolój ának a könywizsg
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álatát, amely egyszenísítettéves beszámoló a 201'0. december
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az eszközök és fonások egyező végösszege
I.795 eFt veszteség-, a, ezen időpontravégzódo évre
vonatkozó eredménykimutatásból és a közhasznúsági jelentésből áll.
fordulónapra elkészítettmérlegből

94.593 eFt a mérleg szerinti eredmény

Az

egyszerusített éves beszámolónak a számviteli torvényben foglaltak és a Magyarországon
elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéseés valós bemutatása az
ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akát csalásból, akár hibából eredő,
lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítéseés valós bemutatása
szempondából releváns belső ellenőrzés kialakítását' bevezetését,fenntar1ásat, megfelelő
számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű
számviteli becsléseket.
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áIat alapj án.

könywizsgá|atot a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok és a könywizsgálatra
vonatkozó - Magyarországon érvényes- törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk
végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint
hogy a könywizsgálat tervezése és elvégzéserévénelegendő és megfelelő bizonyítékot
szerczzink arről, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem taftalmaz lényeges hibás
á11ításokat.

Az

elvégzett könywizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgáIatibizonyítékot szerczni az egyszerusített éves beszámolóban szereplo összegekről
és kózzétételekrol. A kiválasztott eljárások, beleértYe aZ egyszerusített éves beszámoló akár
csalásból, akár tévedésekbőleredő, lényeges hibás állításai kockélzatának felméréseit, a
könywizsgáló megítélésétőlfuggnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könywizsgáló
kockazatfelméréséneknem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára
vonatkozóan véleménytmondj on.

A

kön1wízsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és aZ
ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített óves beszámoló
bemutatásának értékelését'Meggyoződésünk, hogy a megszerzett kön1wizsgálati bizonyíték
elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálői

záradék (vélemény) megadásához.

ZáracléWYélemény:
könlry.vizsgá|at során a vállalkozó Léthataron Alapítvány egyszerúsített éves beszámolóját,
annak részeit és tételeit' azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényesnemzeti
kön1r,vizsgálati standardokban foglaltak szerint feltilvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és
megfelelő bizonyosságot szereztetünk arról' hogy aZ egyszerűsített éves beszámolót a
számviteli torvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítettékel.
Véleménytink szerint az egyszerúsített éves beszámoló a váIlalkozó Léthatáron Alapítvány
2010. december 31-én ferrnálló vagyoni' pénzügyi és jövedelmihelyzetéről megbízható és valós
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képet ad.

Kelt: Budapest, 2011' május 15.
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