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Független Könywizsgálói Jelentés

A Kiizszolgá lati Kłjza lapítvány tu lajd o nosá na k

Az egyszer(isített éves beszámolóróI készütt jelentés

Elvégeztük a KłĺzczotgáIati Közalapítvány (a vizsgált gazdálkodó) mellékelt 2015' évi egyszeľťĺsített
éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i
fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszkiĺzłik és források egyező végösszege
t.439.o74 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 762.535 ezer Ft (nyereség) -, és azezen időponttal
végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és
az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszer(isített éves beszámolóéĺt

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban torténő elkészítéséért és va|ós bemutatásáért, valamint az olyan beĺső kontrollokéń,
amelyeket a vezetés szÜkségesnek taľt ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításoktóĺ mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A kö nyvvizsgá ló felelőssége

Az mi felelősségtink az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal osszhangban hajtottuk végre.
Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamĺnt hogy a
könyvvizsgálatot ú9y tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzLink arról, hogy
az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás áĺlításoktól.

A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja konywizsgálati
bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A
kĺválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő,
lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését ĺS, a könyvvizsgáló megítélésétől fÜ9gnek' A
kockázatok ilyen felmérésekor a konyvvizsgálő az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység
általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy
olyan könyvvĺzsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények közott megfelelőek, de
nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véĺeményt
mondjon. A könyvvĺzsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számvĺteli politikák
megfelelősé9ének és a vezetés által készített számvĺteli becslések ésszerűségének, valamint az
egyszeníísíteťt éves beszámoló átfogó prezentá lásá na k é ńékelését is.

MeggyőzódésÜnk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizsgálóĺ véleményÜ n k megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerĺnt az egYszerĹísített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó
Kłizszolgálati Közalapítväny 2oL5, december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyĺ helyzetéről,
valamĺnt az ezen időpontta| végződ(5 évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben
foglaltakkal összhangban.
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