Függetten könywizsgálói

jelentés

Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány (8821 Nagybakónak, Táncsics körtér 2. Nyilv. szám:
Apk. 60.030/1992) Alapítój ának

l

Elvégeztem

a Nagylrakónak Kultúrájáért Közalapítváníy mellékelt 2013. évi egyszerűsített

könlruvizsgálatát, amely egyszenísített beszámoló a 2013. december 31_i
a
fordulónapia elkészítettmérlegből melyben az eszkőzök és források egyező végösszege 718 EFt,
mérleg szerinti eredmény -164 EFt (veszteség) , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
eredménykimutatásból valamint köáaszrrúsági mellékletből,

beszimotójának

i'

A vezetés felelőssége az egyszerűsített beszámolóért
beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal Összhangban
vezetés felelős a)
"gy.á.,irít"tt
éi valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a
történő elkészítéséért
vezetés sziikségesnek tart ahhoz, hogy 1ehetővé váljon az akár csalásból, akír hibából eredő lényeges
hibás állításoltól mentes egyszelűsített beszámoló elkészítése,

A

A könywizsgáló

felelőssége
egyszerősített beszámoló véleményezésekönyrvizsgálatom alapján.
könylvizsgálatomlat a magyar Nemzeti könpwizsgálati standardokkal össáangban hajtottam végíe.
Er"k a ,tádardok megkövetelik, hogy megfeleljek az ellkai követelményeknelg valamint hogy a
könlwizsgálatot űgy teíyezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyossá got szerezzek artőI,
hog} az egyszenisített besámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól,
a iio"yr_iír.gaht magában foglalja o1yan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálati

Az é; felelőssé gem az

bizonyitékot szerezri az egysieníiitett beszámolóban szereplő összegekől és közzétételekől, A
kiválásaott eljárások, beleértve az egyszerűsített beszámoló akár csalásból, akar hibából eredŐ,
lényeges hibás állításai kockázatainak felmérésétis, a kön)r.vizsgáló megítélésétőlfiiggnek, A
ko;ká'zatok ilyen felmérésekora könywizsgáló az egyszenísítettbeszámoló gazdálkodő egység általi
elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt az& mér|egeli, hogy olyan
könywizsgálati eljlrásokat tewezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek _de nem
belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan. véleményt
urert, noly a gazd,ílkodó egység
továbbá az alkalmazolt számviteli politilcík
-oná;oo.'-A kónywizsgálat -ugábun foglalja
az
megfÓlelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszeníségének,va7arrllnÍ
is,
egyszerűsített beszáLrnoló átfogó prezentálásának értékelését
elegendő és megfelelő alapot nyújt
bizonyíték
kön}.Wizsgálati
úággyőződésem, hogy a megszérzett
könylvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény
Vélemén}emszeint az egyszenisített beszámoló megbízható és valós képet ad a Naglbakőnak
ruhúráiáért Közalapínany 20tz . december 3 1 _én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéól, va1 amint
az ezen'tdőponttal végzőő| éwe vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal
össáangban.
Szepetnek, 2014. május 06.

Képviseletre jogosult neve: Szabó Csaba István
Könywizsgáló cég neve: Szabó Csaba István ev.
Székhely: 8861 Szepetnek, JózsefA. u. 19.
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