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FüGGETLEN KöNyvVIZSGÁrót .lnrBNTES

A Magyar Kármentő Alap
2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Mugyar Kármentő Alap ulapítója és
Kdrme ntő B izotís ág a r é s zé r e

Elvégeztem Magyar Kármentő Alap (székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér I., adőszáma
1,8204216-I-19) Kármentő Bizottságának megbízásából, a Magyar Kármentő Alap 2072. december
31-i fordulónapra elkészített, egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, mely mérlegből,
ezen időpontra végződ,ő év eredmény-kimutatásából, a számviteli politika szerinti elemeket, egyéb
magyaráző meg|egyzéseket tartalmaző kiegészítő mellékletből, a közhasznú szervezetekre vonatkozó
jogszabály szerinti közhasznúsági jelentésből áll.

A beszúmoló főbb azonosító adataí:
] 662 195 eFt
1 662 195 eFt
-196 B12 eFt

A Kármentő Bizottság (vezetés) felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért.,
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli torvényben foglaltak és a
Magyarországon elfogadott általános számviteli alapelvek szerint történő elkészítése és valós
bemutatása, valamint felelős az olyan belsó kontrollokért, amelyeket a vezeíés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége:
A könywizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az e|végzett
könywizsgálata alapján. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, és a
könyvvizsgálatra vonatkoző - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottam végre. Ezeka standardok megkövetelik, hogy a könywizsgáló megfeleljen bizonyos etikai
követelményeknek, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és rnegfelelő
bizonyítékot szerezzen arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás
állításoktól.
A könywizsgálat magában :foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerczni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.
A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges
hibás állításaikockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek
A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó
egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azérí mérlegeli,
hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem feladata, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák rnegfelelőségének és
az ügyvezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves
beszámoló bemutatásának értékelését is.



Meggyőződésem, hogy amegszerzett könyvvizsgálatibizonvíték elegendő és megfelelő a|apot nyújt
az alábbi kö nyvvizs gálói vélemén y (zár adék) me gadás ához.

könwvizseálói vélemény:

Véleményem szerint uz egyszerűsített éves beszámoló megbíxható és vulós képet ud a Magyur
KÚrmentő Alap 2012. tlecember 3l-én fennúlló vagyoní, pénzügyi helyzetéről, valumint űz ezen
időponttul végződő évre vonutkozó jövedelmi helyzetéről, a szúmvitelí törvényben, a számviteli
törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó kormányrendeletben íIletve a cívil szervezetekre
v o n at ko zó j o g s za b úly o k b an fo g lulta k k al ö s s zh ung b un.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: a közhasznúsági jelentésrőt

Elvégeztem a Magyar Kármentő Alap mellékelt, 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához
kapcsolódó, 201,2. december 31-i fordulónapra vonatkozó közhasznúsági jelentésének
(mellékl etén ek) a v izs gálatát.
A vezetés felelős a közhasznúsági besorolással rendelkező szervezet közhasznúsági jelentésének a
számviteli törvényben illetve a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal és a
Magyarországon elfogadott számviteli alapelvekkel összhangban történő elkészítéséért.
A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznúsági jelentés és az ugyanazon id,z}eti évre vonatkoző éves
beszámoló összhangjának megítélése.
A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkám a jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló
összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált
számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a Magyar Kármentő Aktp 2012. évi közhasznúsúgí jelentése (melléklete) u
Magyar Kúrmentő Alap 2012. évi egyszerűsített éves beszúmolójánuk utlutaíval összhangban van.
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Rénes Mária
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