FUGGETLEN KONYWIZSGAL6I JELENTES

A

L6thatdron Alapitvdny kurat6riumCnak

V6lem6ny

a L6thatdron Alapitvdny 2020. 6vi eryszenisitett
egrszenisitett dves beszdmol6 a2020. december 3l-i fordul6napra

Elvdgeztiik

6ves besz6rnol6jenak kdnywizsgiilatrit amely
kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszk6z6k ds

fon6sok egpzb v6gdsszege 77.963 e Ft, a trirrydvi eredmdny 5.270 eFt nyeres6g

-,6s

az uryanezen id6ponttal

vdgzbdo tlzleti dwe vonatkoz6 eredmdnykimutatisb6l.

melldkelt eryszenisitett dves beszdmol6 megbizhato ds val6s kipet ad a kthatiiron Alapitviny
2020. december 3l-6n fennrill6 vagyoni ds pdnzUryi helyzetdr6l, valamint azezen id6ponttal vdgzbdl ilzleti dwe
vonatkoz6 jtivedelrni helyzstsr6l a MaryarorszAgon hatirlyos, a szimvitelr6l szol6 2000. dvi C. tdrvdnnyel

V6lemdnyiink szerint

a

dsszhangban (a tov6bbiakban:,,sz6mviteli ttirvdny'').

A v6lem6ny alapja

Ktinywizsgilatunkat
vonatkoz6

-

a Maryar Nemzeti

Maryarorszdgon haLllyos

drtelmdben fennrill6 felel6ssdgtink

-

Kdnywizsgrllati Standardokkal tisszhangban ds

a

kdnywizsg6latra

tdrvdnyek ds erydb jogszabdlyok alapjrin hajtottuk vdgre. Ezen standardok

kivebb lefnisrit jelentisi.ink ,;4. ktinywizsgiil6 eryszenisitett dves beszlrnol6

ktinywizsg6l ataert v al6 felel6ssdge" szall;rsza tatlalmazza.
Fgggetlenek vagrunk

a

Ldthatdron Alapitviny't6l

a vonatkoz6, Maryarorszigon haiilyos jogszabdlyokban ds

a

Maryar Ktinywizsgril6i Kamara ,, A ktinywizsgril6i hivatis magatartiisi (etikai) szabrilyair6l ds a feryelmi eljrinisr6l
smlo szabilyzatdlbaq valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekinteteben a Nemzetkdzi Etikai Standardok
Testiilete riltal kiadott ,,K0nywizsgill6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds
megfelelek(tink) az:ug'anezon normiikban szerepl6 tov6bbi etikai el6inisoknak is.

Meggy6ziddsiin(

hog

az {ltalunk megszerzalt kdnywizsg6lati bizonyiGk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt

vdlemdnyilnkhdz.

Egy6b informfci6k: A kdzhasznfsdgi mell6klet
egyeb inform6ci6k a Ldthatiron Alapitv6ny 2020. evi kdzhasmris6gi melldkletdb6l 6llnak. A vezetds felel6s a
k6zhasmris6gi melldkletnek a 35012011. (XII.30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6irdsaival Osszhangban tdrtdn6

Az

elkdszitdsddrt. A fiiggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsiink ,,Vdlemdny'' szakasz6ban az egyszer(isiteft dves
besz6mol6ra adott vdlemdnyiink nem vonatkozik a ktizhaszlis6gi melldkletre, ds a kdzhaszlis6gi melldkletre
vonatkoz6an nem bocs6jtunk ki semmilyen formdjri bizonyoss6got nyujt6 k6vetkeztetdst.
egyszeriisitett dves besziimol6 iiltalunk vlgzett ktinywizsgdlat6val kapcsolatban a mi felel6ssdgtink a
k6zhaszrris6gi melldklet 6tolvas6sa ds ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy a ktizhasznris6gi melldkletben

Az

foglalt egydb inform6ci6k ldnyegesen ellentmondanak-e az egyszeriisitett dves besziirnol6nak vagy

a

kiinywizsg6lat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egydbkdnt rigy tiinik-e, hogy azok ldnyeges hibris 6llit6st
tartalmaznak. Ha az elvegzett munk6nk alapj6n arra a kdvetkeztetl,sre jutunk, hogy a kiizhasmris6gi melliklet
l6nyeges hib6s 6llitSst tartalmaz, kdtelessdgiink err6l ds a hib6s 6llitris jellegdr6l jelentdst tenni. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni val6nk.

1

Avezet6s 6s az irdnyftSssal rnegbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszfmol66rt

A vezetds felel6s az egyszenisitett dves besz6mol6nak a sziimviteli t6rvdnnyel ilsszhangban tdrtdn6 ds a val6s
bemutatiis kovetelmdnydnek megfelel6 elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds
sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet<ivd vdljon az akfur csal6sb6l, aker hibfb6l ered6 ldnyeges hibds 6llitist6l
mentes egyszenisftett dves besziimol6 elkeszitdse.

egyszerisitett dves beszriLrnol6 elkdszitdse sor6n a vezetds felel6s azdrt, hogy felmdrje az Alapiwinynak a
v6llalkoz6s folytatrlsdra val6 kdpessdgdt ds az adott helyzetnek megfelel6en kdzzdtegye a v6llalkoz6s
folytaLis6val kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezetds felel a viillalkoz6s folytatisrinak elvdn alapul6
egyszenisitett dves besziimol6 6sszerillit6s6drt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s fo$at6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,

Az

ha ennek az elvnek az {rvdnyestldsdt eltdr6 rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a v6llalkoziisi tevdkenysdg
follutesAnak ellentmond6 tdnyez6, kdri.ilmdny nem 6ll fenn.

Az

irilnyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek az Alapitv6nynak pdnziigyi besziimol6si folyamatilnak

feliigyeletddrt.

A kiinywizsgdl6 egyszeriisftett 6ves beszSmol6 kiinyvvizsgfllatfi6rt val6 felel6ss6ge
A k6nywizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szeremi arr6l, hogy az egyszertisitett dves besziimol6 egdsze
nem tartalmaz ak6r csaliisb6l, aker hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapjdLn a
vdlemdnytinket tartalmaz6 fiiggetlen konywizsgril6i jelentdst bocsiissunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Maryar Nemzeti Kdnywizsgrilati Standardokkal tisszhangban elvdgzett
kiinywizsg6lat mindig feltrirja az egyebkdntlltezti llnyeges hib6s 6llitdst. A hibds 6llft6sok eredhetnek csaliisb6l

vagy hib6b6l, ds ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszerii lehet az a viirakoz6s, hogy ezek dnmagukban vagy
egy1ttesen befolySsolhatjiik a felhaszn6l6k adott egyszeriisitett dves besziimol6 alapj6n meghozott gazdas6gi
ddntdseit.

A

Maryar Nemzeti Kiinywizsgrilati Standardok szerinti ktlnywizsgiilat egdsze soriin szakmai megftdl6st

alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Tov6bb6:

.

Azonositjuk ds felrndrjiik az egyszerisitett dves beszifunol6 akiir csaliisb6l, aker hibdb6l ered6 ldnyeges
hibrls 6llitisainak kockiiaatait, kialakitjuk ds vdgrehajtjuk az ezen kockriaatok kezeldsdre alkalmas
k6nywizsg6lati eljiirdsokat, valamint elegend6 ds megfelel6 ktinywizsgrilati bizonyitdkot szerztturk a
vdlem6nyiink megalapoz6sfltoz. Acsal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s rillitls fel nem t6r6srinak kockiaata
nagyobb, mint a hibdb6l ered6d, mivel a csaliis magiiban foglalhat 0sszejiltsz6st, hamisitiist, sziittddkos
kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat,

v agy a

bels6 kontroll feltilinisat.

.

Megismerjiik a konywizsg6lat szempontj6b6l releviins bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
k6nywizsg6lati elj6r6sokat tervezzink meg, amelyek az adott kdriilmdnyek kOzOtt megfelel6ek, de nem
azdrt,hogy az Alapitviny bels6 kontrollj6nak hatdkonys6grira vonatkoz6an vdlemdnyt nyilvdnitsunk.

.

E.tdkeljilk a vezetds 6ltal alkalmazott sziimviteli politika megfelel6sdgdt ds a vezetes 6ltal k6szitett
sziiLrnvite li becsldsek ds kapc sol6d 6 klzz;eftrclek dsszenisdgdt.

r

Ktjvetkeztetdst vonunk le arr61, hogy helydnval6-e a vezetds rdszdr6l a v6llalkozds folytat6srinak elvdn
alapul6 eryszertisitett 6ves besz6mol6 iissze6lltt6sa, valamint a megszerzett kdnywizsgiilati bizonyitdk
alapjrln arr6l, hogy fenndll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel
kapcsolatban, amelyek jelent6s kdtsdget vethetnek fel az Alapitv6ny vdllalkozds folytat6sdra val6
kdpessdgdt illet6en. Amennyiben azt a kdvetkertetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalans6g iill fenn,
fiiggetlen ktinywizsgril6i jelentdsilnkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszenisitett dves besziimol6ban
ldv6 kapcsol6 dokdzz1tdtelekre, vagy ha akdzzdtdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6siteniink kell

vdlemdnytinket. KdvetkeztetCseink a fiiggetlen kdnywizsgiil6i jelentdsiink ditum6ig megszerzett
kiinywizsgdlati bizonyitdkon alapulnak. JtivSbeli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatiik azt,
hogy az Alapitv6ny nem tudja a viillalkoz6st folytatni.

Ertdkeljiik az egyszertsitett dves beszimol6 6tfog6 bemutatAsdt, feldpitdsdt ds tartalm6t, beleirtve a
kiegdszft6 melldkletben tett kdzzdtlteleket, valamint drtdkeljilk azt is, hogy az egyszenisitett dves
beszimol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek ds esemdnyek val6s bemutatiisa'
Az ininyitrissal megbimtt szemdlyek tudomrisiira hozzuk - erydb kdrdisek mellett - a k6nywizsgillattewezntt
hatok6rdt ds iitemezdset, a ktinywixg6lat jelent6s megillapitisai! beledrtve az Alapitviny riltal alkalmamtt
ilyenek.
bels6 kontrollnak a kiinywizsgilatunk sonln 6ltalunk azonositott jelentcis hiifuryoss6gait is, ha voltak
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