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Független Könywizsgálói Jelentés

Alapítvany Csépa Községért Közalapitvány kuratóriumának
az Alapitvány Csépa Községért Közalapítvany 2013. december 3l-i fordulónappal
készített egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete felülvizsgáIatfuől

Elvégeztem az Alapítvány Csépa Községért Kőzalapitvány 2013. évi egyszerűsített
beszámolójának és közhasznú mellékletének a könyvvizsgáIatát amely a20l3. december 31-i
fordulónapra elkészített egyszenísített mérlegből - melyben az eszközök és fortások egyező
végösszege 45l e Ft -, egyszenísített eredménykimutatásból, - melyben az alaptevékenységből
származőtárgyévi eredmény 141 e Ft -, valamint közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége

Az egyszerűsített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyatországon
elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés
felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges
hlbás áIlításoktól mentes egyszerűsített beszámoló és közhasznllsági melléklet elkészítése és
valós bemutatása szempontjábó1 releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és

fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiváIasztását és alkalmazását, valamint az adott
körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könylvizsgáló felelőssége

Felelősségem iv egyszerűsített beszámoló és a közhasznúsági melléklet véleményezése az
elvégzett könywizsgálat alapján A könywtzsgálatot a magyaí Nemzeti KönywizsgáIati
Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarorczágon érvényes - törvények és

egyéb jogszabáIyok alapjan hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek
bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könywizsgáIatot űgy tervezzem meg és

végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített beszámoló
nem tartalm az lény eges hibás állításokat.

A köny.1wizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyr,vizsgálatibizonyítékot szerezní az egyszerűsített beszámolóban szereplő összegekről és

közzétételekíől. A kiválasáott eljárások, beleértve az egyszeilsített beszámoló akár csalásból,
akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könywizsgáló
megítélésétől ftiggnek. A kockazatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgálő az egyszeíűsített
beszámoló vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső
ellenőrzést azéftmérlegeli, hogy olyan könywizsgálati eTlárásokattervezzenmeg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért,hogy az alapítvány belső ellenőrzésének
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foglalja
továbbá az alkalmazott szémwiteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés számviteli
becslései ésszerúségének, valamint az egyszenísített beszámoló átfogő bemutatásának
érlékelését is,

Meggyőződésem, hogy a megszetzett könywizsgálaíí blzonyíték elegendő és megfelelő
al apot nyúj t könywiz s gáló i zár adék (vél emény) me gadásához.
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Záradék

A könywizsgálat során az Alapítvány Csépa Községért KözalapíNány egyszerűsített
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztásáí. az
érvényes nemzeíi könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános szárnviteli elvek szerint
készítették el.

,,Véleményem szerint az egyszerűsített beszámoló az Alapítvány Csépa Községért
Közalapítvány 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad.
A fentiek alapján az Alapitvány Csépa Községért Közalapítvány 2013. évi egyszerűsített
beszámolój át korlátozás nélküli könlwvizs gálói záradé|<kal látom el."

kLINSZENTMARTON, 20I 4. szeptember 26.

Mellékletek: Egyszenísített mérleg
Egyszerűsített eredmény kimutatás
Közhasznúsági melléklet
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