
Független körlyvv izs gól ó i j el entés

Á Barátheg,li vakvezető és segítő kutya Iskala Alapínány alapítójdnak

Az egtszerűsítetl éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya lsko|a Alapítvány (3535 Miskolc, Ibolya út 9) mellékelt 2011.
évi egyszerúsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámolő a201l , december 3l-i
fordulónapra elkészített mérlegból - melyben az eszközök és fonások egyező végösszege 36.700 E Ft, a mérleg szerinti
közhasznú eredmény 3.224 E F't nyereség -, és az ezen időponttal végződő éwe vonatkozó eredménykimutatásból,
valamint közhasmúsági beszámolóból áll.

A vezetés felelőssége az egtszerűsített eves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves besámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon
elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan
belső kontrollokért, amelyeket a vezetés sziikségesnek tart ahboz, hogy lehetővé váljon azakár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás áIlításoktól mentes egyszenisített éves beszámoló elkészítése.

A kö nyw izs gá ló fel e l ős s é ge

Az én felelősségem az egyszerúsített éves beszámoló véleményezése könywizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a
magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények
és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot
szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás álllitásoktól.

A könyvvizsgálatmagában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálati bizonyítékot szerezni az
egYszerűsített éves besámolóban szereplő összegekről és közzétételekől. A kiválasáott eljárások, beleértve az
egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akáí hibából eredő, lényeges hibás állitásai kockázatának felmérését is, a
könYvvizsgáló megítélésétól ffiggnek. A kockazatok ilyen felmérésekor a könywizsgálő az egyszerűsített éves
beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempondából releváns belső kontrol]t azért
mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de
nem azérí, hogy a vállalkozás belsó kontrolljának hatékonyságiára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat
magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és ayezetés általkészitett számviteli
becslések ésszerűségének, valamint az egyszerúsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is,
MeggYŐződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyiték elegendő és megfelelő alapot nyújt könywizsgálói
zát adékom m e gadásáh oz.

Záradék

A könyvvizsgálat során a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya tskola Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztásátazérvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felü|vizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arről, hogy az
egYszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az á|talános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola 20ll. december 3l-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
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