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Független Könywizsgálói

Jelentés

A szATMÁR LEADER xÖzrraszxrr EGYESÜLET tagjainak
Az eryszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégezttik a SZATMÁR LEADER KÖZHAszrtu ncynsÜr,nr (székhely: 4900 Fehérgyarmat,
Kossuth ter 40, Bejegyző határozat száma: 8PK 6007412008/2, Nyilvrántarhísi száma: 2935 ) a
mellékelt 20l5. évi egyszenisített éves beszámolójrának
könywizsgálatát, amely
egyszerűsített éves beszámoló a2015.12.31_i fordulónapra elkészítettmérlegből _ melyben az
eszközök és források egyező végösszege 40 537 E Ft, a targyévi eredmény 3 53ó E Ft
(nyereség ) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint
a köáasznúsági mellékletből áll.
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vezetés felelős az egyszerúsített éves besziímolónak a sziímviteli törvényben foglaltakkal
össáangban történő elkészítéséért
és valós bemutatásáért' valamint az olyan belső
kontrollokért, amelyeket a vezetés sziikségesnek tart althoz, hogy lehetővé váljon az akán
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves besziímoló
elkészítése.A vezetés felelős továbbá a kozhasznusági besorolással rendelkező egyesület
közhasznúsági melléklet elkészítéséért.
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egyszerúsítettéves besziímoló véleményezésekönywizsgálatunk
amagyar Nemzeti Könywizsgéiati Standardokkal összhangban
hajtottrrk végre. Ezek
standardok megkövetelik, hogy megfeleljtink az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgáIatot úgy tervezztik meg és hajtsuk végre,
hogy kellő bizonyosságot szerczziink arról, hogy az egyszeríisített éves besziímoló mentes-e a
lényeges hibás állításoktól.
alapján. Könywizsgálatunkat
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könywizsgálat magában foglalja olyan eljrárrások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékotszerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő
összegekrőI és kozzétételekről. A kiválasáott eljrárások, beleértve az egyszerűsített éves
beszámoló akar csalrásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állítísaikockrázatainak
felmérésétis, a könywizsgá|ó megítélésétőlfiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könywizsgálő az egyszenisített éves besziímoló az egyesület általi elkészítéseés valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan

könywizsgálati eljrírrásokat tervezzen ffieg, amelyek

az adott
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megfelelőek, de nem azért, hogy az egyesületi egység belső kontrolljrának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgá|at magában foglalja továbbá az alka|mazott
számviteli politikrák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések
ésszeniségének,valamint az egyszenisített éves beszámoló átfogó prezentálásanak értékelését
is.

A könywizsgálő felelőssége a közhasznúsági melléklet és az lgyaÍLazon tizleti évre
vonatkozó besziímoló össáangjanak megítélése.A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos
munkrínk azinletíjelentés és az egyszerusített éves beszámoló összhangjának megítélésére
korlátozódott és nem tartaImazta az egyéb, az Egyesület nem auditílt sziímviteli
nyilvrántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Meggyőződéstink, hogy a megszerzett könywizsgáIati
alapot nyújt könywizsgá|ői véleménytink megadásához.

bizonyíték elegendő és megfelelő

Vélemény

az eg/szerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
szATMÁR LEADER KozldilszrvÚ ncyBsÜLET 2015.12.31-én fennálló vagtoni és
pénzügli helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi
Véleményünk szerint

helyzetéről' Az eglszerűsített éves beszámoló összhangban yan a számviteli törvényben
ÍOglakakl(al, valamint 224/2000 évi Kormány rendeletben és a 20] ].évi CLWV. törvényben
előírtakkal.

Nyíregyhráza, 20l 6. május 1 8.
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