
FüGGETLEN KöNYVVIZSGÁLóI IELENTÉS

a Ma5Yar Kármentő Alap 2010. évi. közhasznír e&szerűsített éves beszámolójához

A jeleúés késziilf;, a Kónneltő Bizottsóg részére

Elvégeztem a Kármentő Bizottság megbízásábóI a Magyar Kármentó Alap (székhely: 8200 Veszprénr, Megyeház tár
1,., adószám: 78204216-1-"19) 2010.decernber 31-i fordulónappal elkészített közhasznú egyszerúsített éves
b_eszámolójának könywizsgálaát, arnely közhasznú egyszerúsített beszámoló a 2010. decerrrbeiál-i fordulónapra
elkészített mérlegből - nrelyben az eszközők és források egyező főösszege 1707'1,68 eFt, a tárgyévi eredmény
kÖzhasznú tevékenYségből 7701168 eFt -, és ezen idóponttal végződ,ő évre vonatkozó eredménykimutatásbói,
valamint közhasznúsági jelentésből á1l.

A vezetés felelőssége a közhasznú egyszerúsített éves beszámolóért
A kÖzhasznú egyszerúsített éves beszánrolónak a szánrviteli törvényben, a kőz|lasznú szervezetekról szóló
tÖrvénYben, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó korrnányrendeletben foglaltak és a
Magyatországon elfogadott általános számviteli alapelvek szerint történó elkészítése és valós bemutatása a vezetés
felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csa]ásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állítasoktól lnentes
kÖzhasznú egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatasa ,".rr.,po.rtjából releváns belső ellenőrzés
kialakítasát, bevezetését, ferrntartását, megfelelő szárnviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott
körüImények között ésszerú számviteli becsléseket.

A könvwizssáIó felelőssépe
A kÖnYr,'vizsgáló felelóssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könywizsgálat
alaPján. A könywizsgálatot a magyar Nernzeti Könywizsgá]ati Standardok, éi a konywizsgálatra vonatkozó -
Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy
nregfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valanrint lrogy a könyvwizsgálat tervezem nreg és elvégezem el, hog|
kellő bizonyosságot szerezek arról, hogy a közhasznú egyszerúsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás
állitásokat.
Az kÖnYwvizsgálat magábarr foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni a kÖzhasznú egyszerúsített éves beszánolóban szereplő összegekről és kőzzétételekról. A kiválasztott
eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszárnoló akár csalásból, akár tévedésból eredő, lényeges hibás
állításai kockázatanak felmérését is, a könywizsgáló nregítélésétól ftiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
kÖnywizsgáló a közhasznú egyszerúsített éves beszánroló elkészítése és valós bemutatása szernpon§ából releváns
belső ellenórzést azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzen meg/ amelyek az adott
körúlnrények között nregfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan vélenrérryt
mondjon.
A könywizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott szárnviteli alapelvek nregfelelősségének és a vezetés
szárnviteli becslései ésszerúségének, valan.int a közhasznú egyszerúsített éves beszánroló átfogó ben.utatásának
értékelését is.
A könyr,,vizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyr,wizsgálati bizonyíték elegendő és rnegfelelő alapot nyújt
a minósítés nélküli (hitelesítő) könyvvizsgálói záradék rrregadásához.

Zóradék:
A könyvvizsgálat során a Magyar Kármentő Alap 2010. évi közhasznú egyszeíúsitett éves
beszámolóiát, annak részeit és tételeit, azok konyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáItam, é§ ennek alapján
elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a közha§znú egyszerúsitett éves
beszámolót a számviteli törvénybery az ewéb szervezetek könyvvezetésének sajátosságairól szóló
kotmányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint
készitették el.
Véleményem szerint a közhasznú egyszerúsitett éves beszámoló a Magyar Kármentó Alap 2010.
december 31-én fennáIló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéról megbízható és valós képet ad.

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

Ajka,2011. május 10. ,],
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