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A l;6thatriron Alapitvf ny kuratr6riumdnak

V6lem6ny

Elvdgeztiik a L6thatiron Alapitviny 2021. 6i eryszertisitett 6ves besz:imol6jenak ktinywizsgdlatrit' amely

eryszenisitett dves besz6mol6 a2021. december 3l-i fordul6napra kdszitett m6rlegb<il - melyben az esz-kdziik 6s

fomi,sok egezbvdgdsszege 72.613 eFt, a trirrydvi eredmdny -1736 eFt vesztesdg 
" 

6s az u$/anezen id6ponttal

v lgzbdo iizleti 6we vonatkozo eredmdnykimutauisb6l'

Vdlem6nyiink szerint a mell6kelt eglszenisitett 6ves besz6mol6 megbfzhato 6s val6s k6pet ad a L6thatriron Alapitviny

2021. december 3l-in fennrill6 vaSroni es p6nziigyi helyzet6ri5l, valamint azezln id6ponttal v6gzi3d6 iizleti 6vre

vonatkoz6 jiivedelrni helyzetdnil u tutagyu-rsztlgon hatalyos, a szamvitelnll szol6 2000' dvi C' torvdnnyel

iissztrangban (a tov6bbiakban:,,szirnviteli tiirv6ny'')'

Av6lem6nY alaPja

K.nywizsg6latunkat a MaSlar Nemzeti Kdnywizsgrilati standardokkal 6sszhangban 6s a kcinywixg'lafra

vonatkoz6 - Maryarorszigon hatiilyos - t6rv6nyek 6s ery6b jogszabdlyok alapjin hajtottuk v6'gte' Eznn standardok

6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6giink bovebb leir6s6t jelentdsiink ,rA, kiinywizsg6l6 egiszeriisitett dves beszimol6

kdnywizsg6lalidrt val6 felel6ssdg e" szakasa t:rlalmazze'

Fiiggetlenek varyunk a Twist oliver Alapiwanytol a vonatkoz6, MaSraronzigon hatrilyos jogszabrilyokban 6s a

Magyar K6nywizsg6l6i Kamara ,, A kdnywizsgril6i hivatris magatartisi (etikai) szab6lyair6l ds a fegyelrni elj6nlsr6l

szol6 sabilyzald,-baq valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekinteteben a Kdnywizsgril6k Nemzetkitzi

Etikai standardok restiilete 6ltal hadott ,Nemzetkdzi etikai k6dex kamarai tag kiinywizsg6l6knak(a nemzetkdzi

fiiggetlensdgi standardokkal erybefoglalva)'cimii k6zikiinyvdben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint' 6s

megfeleliinkazugyarlezilnnorm6kbanszerepl6tov6bbietikaiel6inisoknakis.

Meggl6z6ddsiinlq hog az 6ltalunk megszercFtt kiinywizsgriiati bizonyitek elegend6 is megfelel6 alapot nyujt

v6lem€nyiinkhiiz.

Egy6b informici6k: A kdzhasznrisdgi mell6klet

Az egy6binform6ci6k a L6that6ron Alapitvany 2021. hvikdzhasznfs6gi mell6klet6b6l 6llnak' A vezet6s felel6s a

kdzhasznris6gi melldkletnek a35012011.(xII.30.) Kormanyrendelet vonatkoz6 el6frasaival dsszhangban ttirt6n5

elkdszitds6drt. A fiiggetlen k6nywizsg6l6i jelent6siink ,,v6lemdny" szakaszaban az egyszerfisitett 6ves

besz6mol6ra adott vdlem6nyiink nem vonatkozik a kdzhasznfsigi melldkletre, 6s a kiizhasznris6gi melldkletre

vonatkoz6an nem bocs6jtunk ki semmilyen formajri bizonyossigot nyujt6 kdvetkeztetdst'

Az egyszenisitett eves besz6mol6 iltalunk vlgzett kiinywizsg6lat6val kapcsolatban a mi felel6ssegiink a

kdzhasznrisagi melldklet 6tolvas6sa ds ennek sorin annak m6rlegel6se, hogy a k<izhasznris6gi mell6kletben

foglalt egydb inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az egyszeriisitett 6ves besz6mol6nak vagy a

kiinywizsgdlat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egydbk6nt rigy ttinik-e' hogy azok ldnyeges hib6s 6llitist

tartalmaznak. Haazelv1gzett munk6nk alapjrin ana a kdvetkeaetlsrejutunk, hogy a kiizhasalis6gi melldklet

ldnyeges hib6s 6llitrist tartalmaz, ktitelessdgiink en6l ds a hib6s dllftis jellegdrSl jelentdst tenni' Ebben a

tekintetben nincs j elenteni val6nk'
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A vezet6s 6s az irinyitissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az eryszeriisitett 6ves besz6mol66rt

A vezetds felel6s az egyszeriisitett 6ves beszimol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel dsszhangban tbrtdn6 ds a val6s

bemutatSs kdvetelm6nyenek megfelel6 elk6szit6sd6rt, valamint az olyan bels<i kontrolldrt, amelyet a vezetds

sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetcivd v6ljon az akilr csal6sb6l, akri.r hibdb6l eredti ldnyeges hibis 6llitrlst6l

m€ntes egyszenisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se'

Az egyszeriisitett dves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezetds felel6s azert, hogy felmdrje az Alapitvrinynak a

v6llalkozrls folytarSsara val6 kdpessdgdt 6s az adott helyzetnek megfelelcien kSzzetegye a v6llalkoz6s

folytatis6val kapcsolatos inform'ci6kat, valamint a vezetls felel a v6llalkozis folytatris6nak elvdn alapul6

egyszertisitett 6ves besziimol6 6ssze6llitiise6rt. A vezetdsnek a vdllalkoz6s folytatasenak elv6b6l kell kiindulnia'

ha ennek az elvnek az 6rvdnyesiildsdt eltdrci rendelkez6s nem akadalyozz4illeve a v6llalkoz6si tevdkenysdg

folytat s6nak ellentmond6 tlnyezo, kdriilm6ny nem 6ll fenn'

Lz irinyit[ssal megbizott szemdlyek felelSsek az Alapitvilnynak pdnziigyi beszrimol6si folyamat6nak

feltigyeletddrt.

A k6nywizsg6l6 egyszeriisitett 6ves beszdmol6 kiinywizsgilatd6rt val6 felel6ss6ge

A kiinywizsg6lat sor6n cdlunk kelltj bizonyossagot szerezni arr6l, hogy az egyszenisitett dves besz6mol6 egisze

nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, akrir hibib6l eredci l6nyeges hibis rillitlst, valamint az, hogy ennek alapj6n a

v6lem6nyiinket tartalmaz6 fiiggetlen kiinywizsg6l6i jelent6st bocs6ssunk ki' A kell6 bizonyoss6g magas fokti

bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Maryar Nemzeti Ktinywizsg6lati Standardokkal osszhangban elvi'gzett

ktinywizsg6lat mindig feltfujaaz egydbkint l6tez6llnyeges hib6s illitrlst. A hib6s 6llitisok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek mincisiilnek, ha dsszerti lehet az a vitakozfus' hogy ezek dnmagukban vagy

egyiittesen befolyrisolhatjiik a felhasznril6k adott egyszenisitett dves beszlmol6 alapjan meghozott gazdasiryi

ddntdseit.

A Maryar Nemzeti Kdnywizsgrilati Standardok szerinti konywizsgilat eglszn sor6n szakmai megit6l6st

alkalmazunk ds szakmai szkepticizmust tartunk fenn'

Tov6bbri:

Azonositjuk 6s felmirjiik az egyszenisitett 6ves besz6mol6 akrir csal6sb6l' akfu hibeb6l ered6 ldnyeges

hibis 6llitasainak kockdzatait, kialakitjuk ds v6grehajtj uk az ezen kockazatok kezel6s6re alkalmas

ktinywizsgalati eljd'rrisokat, valamint elegend6 6s megfelel6 kiinywizsg6lati bizonyit6kot szerziink a

v6lemdnyiink megalapozdsa{roz. A csal6sb6l ered<i l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem t6ris6nak kockdzata

nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csal6s mag6ban foglalhat tisszej6tszist' hamisit6st' szind6kos

kihagy6sokat, t6ves nyilatk ozatokat, v^gy abels6 kontroll feltilir6s6t'

Megismerjiik a k6nywizsg6lat szempontj|b6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben' hogy olyan

ktinywizsg6lati elj6r6sokat teweza)nk meg, amelyek az adott kdriilmdnyek kiizdtt megfeleltiek' de nem

aznrt,hogy az Alapivinybels6 kontrolljdnak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an vdlem6nyt nyilvri'nitsunk'

Ertdkeljiik a vezet€s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdg6t ds a vezet6s 6ltal kdszitett

szimviteli becsl6sek ds kapcsol6d6 k6zzdtdtelek dsszeriisdg6t'

Kdvetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy helydnval6-e a vezet6s rdszdrdl a v6llalkoz6s folytat6srinak elv6n

alapul6 eryszenisitett eves besz6mol6 dssze6llitisa, valamint a me+szilrzett kiinywizsg6lati bizonyitdk

alapjdn arr6l, hogy fennall-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel

kapcsolatban, amelyek jelent5s k6ts6get vethetnek fel az AlapiW6'ny vallalkozris folytatisrira val6

kdpess6g6t illet6en. Amennyiben azt a kiivetkeztetest vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn'

fiiggetlen ktinywizsg6l6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszerfisitett eves besz6mol6ban

ldv6 kapcsol6 d6 kLzzdtltelekre, vagy ha akdzzetltelek e tekintetben nem megfelelclek' mintisitenunk kell

vdlemdnyiinket. Kiivetkeztetdseink a fiiggetlen kiinywizsgri'l6i jelentdstink datumdig megszerzett

kdnywizsgriLlati bizonyit6kon alapulnak. J6v6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjik azt'

hogy azAlapiwriny nem tudja a villalkozist folytatni'



Ert6keljiik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatris6t, fel6pitds6t ds tartalm6t, beleirtve a

kiegdszitd melldkletben tett k6zzltpteleket, valamint drtdkeljiik azt is, hogy az egyszertisitett dves

besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek ds esemdnyek val6s bemutatisa'

Az iniLnyitissal megbizott szemdlyek tudom6s6ra hozzuk - egy6b k6rd6sek mellett - a kdnywizsg6'lattefvezofr

hatok6r6t 6s iitemezeset, a kiinywizsgflat jelenkis megrillapftrisail bele€rwe az Alapitvriny ri'ltal alkalmazott

belxj kontollnak a k6nywizsgri,latunk sonin 6ltalunk azonositou jelentcls hi6nyoss6gait is, ha voltak ilyenek'

Budapest, 2022.6Prilis 9.
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