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FüGGETLEN KöNwvIzsGÁLóí IELENTEs

a Ma$íar Kármentő Alap 2011. évi. közhasznú egyszerűsített éves beszámolóiához

A jelentés késztilf. a Kónnentő Bizottság részére

Elvégeztem a Kármentó Bizottság megbizásából a Magyar Kármentő Alap (székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tar
1,., adÓsám: 18204216-1-19) 2011. december 31-i fordulónappal elkészített közhasznú egyszerílsített éves
beszámolójának könywizsgálaát, amely közhasznú egyszerűsített beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra
elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege 1859 Ul eFt, a tárgyévi eredmény
közhasznú tevékenységből 1'57 839 eFt -, és ezen időpontta| végződő évre vonatkozó eredmén|-kimutaásbóL
valamint közhasznúsági jelentésból áll.

A vezetés felelóssége a közhasznú eg.vszerúsített éves beszámolóért
A kÖzhasznú egyszerúsített éves beszámolónak a számviteli törvénybery a közhasznú szervezetekről szóló
tÖrvényben, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és a
Magyarországon elfogadott általános számviteli alapelvek szerint történó elkészítése és valós bemutaása a vezetés
felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes
kÖzhasznú egyszerúsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempon§áb-ól relevárrs belső ellenórzés
kialakítísá! bevezetésé! fenntartásá! megfeleló számviteli politika kiválasztását és alkalmazásá! valamint az adoft
körülmények között ésszerú számviteli becsléseket.

A könywizsgáló felelőssége
A könYwizsgáló felelóssége a közhasznú egyszerúsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könywizsgálat
alaPján. A könywvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyr,,vizsgálati Standardok, és a könywizsgálatra vonatkozó _

Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy
megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könywvizsgálat tervezem meg és elvégezenr el, hogy
kellő bizonyosságot szerezek arról, hogy a közhasznú egyszerúsített éves beszámoló nem ártalmaz lényeges hibás
állítasokat.
Az könywizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywvlzsgálaIt bizonyítékot
szerezni a kÖzhasznú egyszerúsített éves beszámolóban szerepló összegekről és közzétételekról. A kiválasztott
eljárások, beleértve a közhasznú egyszerúsített éves beszámoló akár csalásbóI, akár tévedésből eredő, lényeges hibás
állíásai kockázatanak felmérését is, a könywizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könywvizsgáló a közhasznú egyszerúsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns
belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott
körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt
mondjon.
A könywizsgálat magában foglalta továbbá az a|kalmazott számviteli alapelvek megfelelósségének és a vezetés
számviteli becslései ésszerúségének, valamint a közhasznú egyszerúsített éves beszámoló átfogó bemutatásának
értékelését is.
A könywizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyr,wizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
a minősítés nélküli (hitelesítő) könywizsgálói zárad,ékmegadásához.

Zóradék:
A könyvvizsgálat során a Magyar Kármentő Alap 2011. évi közhasznú egyszeríísített éves
beszámolóiát, annak részeit és tételeit, azok konyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
nemzeti könyvvizsgálati standardokban íoglaltak szerint felülviz§gáltam, é§ ennek alapján
elegendó és megfeleló bizonyosságot szereztem arról, hogy a közhasznír egyszerűsített éves
beszámolót a számviteli törvénybery az egyéb szervezetek könywezetésének saiátosságairól szóló
kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadoft általános számviteli elvek szerint
készítették el.
Véleményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Magyar Kármentő Alap 2011.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és iövedelmi helyzetéről megbizható és valós képet ad.

A könywizsgálói jelentés a helyszíni vizsgálat utolsó napjával 4 (négy) eredeti példányban készült.
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