Független könyvvizsgálói

jelentés

A Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma részére
1051 Budapest, József Attila u.2-4
Elvégeztem a Szabadságharcosokért Közalapítvány mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a
könyvvizsgálatát, amely egyszenisített éves beszámoló a 20l3. december 3l-i fordulónapra elkészítettmérlegből
- melyben az eszközök és források egyező végösszege 22.362 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 10.550 ezer Ft
veszteség -, és az ezen időponttal végződő éwe vonatkozó eredménykimutatásból, valamint az Ectv. 29§-a
kiegészítő- és közhasznúsági mellékletből áll.

A

vezetés felelőssége az

egyszerűsííettéves beszúmolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő
elkészítéséértés valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek
tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
egyszenisített éves beszámoló elkészítése.

A könywiagdló

felelőssége

Az én felelősségem az

egyszenisített éves beszámoló véleményezésekönywizsgálatom alapján.

Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati

Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a
hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy
tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
standardok megkövetelik,

A könyvvizsgálat

magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgáIati bizonyítékot
szerezni az egyszenisített éves beszámolóban szereplő összegekről ésközzétételekről. A kiválasztott eljárások,
beleértve az egyszeríjsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai

kockázatainak felmérésétis, a könywizsgálő megítélésétőlfiiggnek, A kockázatok ilyen felmérésekora
könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítéseés valós bemutatása
szempontjából releváns belső kontrollt azérímérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg,
amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgáIat magéhan foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készítettszámviteli becslések ésszeniségének,valamint
az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának

értékelésétis.

Meggyőződésem, hogy a megszetzett könywizsgálati bizonyíték elegendő
könyvvizsgálói véleményemmegadásához.

és megfelelő alapot

nyújt

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó a
Szabadságharcosokért Közalapítvány 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben
foglaltakkal összhangban.
Budapest, 2014.03,12
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