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JELENTÉS

A Lakiteleki Auti ÁIapítvány Kuratóriumának
Vé|enény
Elvégeztema Lakiteleki Auti Alapíwány (,,az Alapítvány'') 20|.l. évi egyszeríisítettéves besámolójának
mérlegból
könylwizsgálatát, amely egyszenisítettévesbesámoló a 2017. december3l-i fordulónaprakészített
-' és
(veszteség)
melybenaz eszközök ésfonások egleó végösszege|49'751]EFt, az adóZotteredmény[- 203] E Ft
kimutatásból,valaminta számvitelipo|itikajelentós
az uryanezenidőponttalvégzídóüzleti ér,revonatkozóeredmény
elemeinekösszefoglalásátis tartalmaá kiegészító
mellékletb(iláll.
évesbesámoló megbíáató ésvalós képetad az AlapitYé;ry2017'
Véleményem
szerint a mellékeltegyszenisített
december3l.én fennálló vagyoni éspénzügyihelyzetéról,valamintaz ezfn időponttalvégződóiizleti élre vonatkozó
jövedelrni helyzetéróla Magyarorságon haíílyos,a szamvite]Íólszóló 2000. évi c. tÓrvénnyel (a továbbiakban:
,,sámviteli törvény',), i||efuea 4792016. (XII.28.) Kormány rendelettel/ a továbbiakban:,,Kormrínyrendelef'/
össáangban.
A vélemény
alapja
Vonatkozó
Kön}.Wizsgálatomata Magyar NemzetiKönywizsgálati StandaIdokka|
össáangban ésa kÓnF^r'izsgálaÍra
* Magyarorságon hatályos tiwények éseg'ébjogszabályokalapjánhajtottamvégre.Ezen standardokértelmében
jelentésem'l körywizsgaló egtszerűsített
évesbeszimoló kö|,\1vizsEóIatőért
fennálló felelósségembóvebb leíní6át
vaIó fe l előssége'' szakasz^tartahr:'azz^.
Ftiggetlen varyok az Alapítványtól a Vonatkozó, Maryarorságon hatrílyosjogszabályokban és a MaryaI
Kön}^ivizsgálói Kamala ,, A kÓnylvizsgálói hivatás magataÍíisi(etikai) szbályairól ésa fegye|rnieljrirásról szóli
szAbá|ymÍa.,-ban,
valamintaz ezekbennemlendezettkéIdések
tekint€tébena NemzetköZi Etikai siandaldokTestiilete
(az
által kiadott',Könylvizsgálók Etikai Kódexe''.ben
]ESBA Kódex.ben) foglaltak szerint,ésmegfelelek(ünk)az
ugyanezennormákbanszereplotovábbietikai előírásoknakis.
MeggyőZódésem,hogy az általam megszerzettkönywizsgálati bizonyítékelegendó és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez'
A vezetésésaz irányítássálmegbízottszemélyekfelelőssége
az egysz€ r űsítettévesbeszámo|óért
A vezetésfelel<isaz egyszerűsített
éves beszámolónak a számviteli töÍvénnyel,és Kormány rendelette]
valamintaz olyan belsti
összhangbantörténőésa valós bemutatáskövetelményének
megfeleloelkészítéséért,
kontrollért,amelyeta vezetésszükségesnek
tart ahhoz,hogy lehetóvévá|jon az akár csalásból, akár hibából
eredólényeges
hibás á1lítástólmentesegyszeriisített
évesbeszámolóelkészítése'
Az eryszerűsített
éVesbeszámoló elkészítése
során a vezetésfelelős azért,hogy felmérjeaz A|apítvány
tevékenység
folÍatására való képességét
és az adott helyzetnekmegfelelóen közzétegye a tevékenység
folytatásánakelvénalapuló
follatásával kapcsolatosinformációkat'valamint a vezetésfelel a tevékenység
elvébólkell kiindulnia,
íolytatásának
eryszeriisített
évesbeszámo|óösszeállításáért.
A vezetésnek
a tevékenység
fol}'tatásának
ha ennekaz e|vnekaz érvényesiilését
eltértirendelkezés
nem akadályozza,illetve a tevékenység
körülmény
nem
ellentmondótényező,
áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának
fe1üsveletéért.
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A könywizsgáló egyszerűsített
éY€ s beszámolókönylvizsgálatáért való felelőssége
A könywizsgálat soriíncélomke|ló bizonyosságotszeÍeznianól, hogy az egyszenisített
évesbeszámolóegésze
nem tartalmazakár csalásból, akár hibából eredo lényegeshibás á|]ítást,valamint az, hogy ennek alapjána
vé|eményemet
taÍta|mazó
ffiggeilenkrnywizsgálói jelentéstbocsássakki. A kellő bizonyosságmagas fokú
bizonyosság,de nem garancia ara, hogy a MagyarNemzetiKönywizsgálati Standaldokkalössáangban elvégzett
könyvvizsgálatmindig feltárjaaZ egyébként
létezólényeges
hibásállítást.A hibás állításokeledhetnekcsa|ásból
vagy hibából' és lényegesnekminősü]n€ k , ha ésszeríi|ehetaz a yáÍakozás,hogy ezek önmagukbanvagy
egyiittesenbefolyásolhatják a felhasználók adott egyszeríisített
évesbeszámoló alapján meghozott gazdasági
döntéseit.
A Mag1ar Nemzeti Kön}wizsgálati Standardok szednti könyvvizsgéllat egésze során szakmai megítélést
alkalmazokésszakmaiszkepticizmust
tartokfenn.
Továbbá:
o

AzonosítomésfelméremaZ es,'szerűsített
évesbeszámoló akár csalásból,akár hibából eredő lényeges
hibás á|lításainaka kockázatait,kialakítomés Végrehajtom
alkalmas
az ezen kockázatokkezelésére
könywizsgálati eljá.rásokat,valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékotszerzek a
véleményem
megalapozásához'
A csalásból eledő lényegeshibás áIlításfel nem tfuásánaka kockáZata
nagyobb,mint a hibából eredőé,mivel a csalás magábanfoglalhatösszejátszást,hamisítást,szándékos
kihagyásokat,
tévesnyilatkozatokat,
vagy a belsokontrollíelülírását.

t

Megismerema könywizsgá|at szempontjábólreleváns belső kontrollt anrrakérdekében,
hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokatteÍvezzekmeg, amelyekaz adottkörülményekkTzött megfeleltíek,
de nem
azétt,hogyaz Alapítványbelső kontrolljánakhatékonyságfua
nyilvánítsak.
vonatkozóanvé|eményt

.

Értékelem
a Vgzetésáltal alkalmazottszámvitelípolitika megfelelőségét
és a vezetésá]tal készített
számvitelibecslések
éskapcsolódóköZzétételek
ésszeÍúségét.

.'

Következtetéstvonok le anól' bogy helyénvaló.ea Vezetés
lészéróla tevékenység
folytatásánakelvén
alapuló egysz€ r űsített
évesbeszámoló összeállítása,valamint a me}Szerzettkönywizsgálati bizonyíték
alapján arról, hogy fennáll-e lényegesbizonytalanság olyan eseményekkelvagy feltételekkel
kapcsolatban,amelyek jelentós kétséget
vethetnekfel az Alapítvány tevékenység
fo$atására való
képességét
illetóen. Amennyibenazt a következtetéSt
vonom |e, hogy lényegesbizonytalanságáll fenrr'
fuggetlenkÓnywizsgá]ói jelentésemben
fel kell hír,noma figyelmetaz es/szenisített
évesbeszámolóban
lévókapcsolódóköZzétételekÍe,
Vagyha a közzétételek
kell
e tekintetbennem megfelelőek,minősítenem
véleményemet.
Követkeáetéseim a fliggetlen könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett
könywizsgálati bizonyítékon
alapulnak.Jövóbeli eseményekvagy feltételekazonbanokozhatjákazt'
hogyaz Alapítványnem tudjaa tevékenységet
fol}'tatni.

.

Értékelem
az egyszeÍűsített
évesbeszámoló átfogi bemutatását'felépítését
és tartalmát,beleértvea
kiegészítőmellékletbentett közzétételeket,
Valamint értéke|em
aÍ is, hogy az egysz€ r űsítettéves
besámolóbanteljesül-eaz alapulszolgáló ügyletekésesemények
valós bemutatása.

.

Az irányítiással
megbíZottszemélyektudomásárahozom. egyébkérdések
mellett- a kön}'\,.vizsgá1at
tervezett
hatóköÍétésÍitemezesét,
könywizsgálatjelentős
a
megállapításait,
beleértvea TáÍsaságáItalalkalmazottbelső
kontrol|naka kön}'wizsgá]atomsoriínáltalamazonosítottjelentós
hiányosságaitis, ha voltak ilyenek'
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