Független könF.vizsgálói

jeleutés

A BAPTISTA sZERETETSZoLGÁLÁT REVIP szálló tul

jdonosainak

Az eg_Yszcrűsítctt éves beszámolóról kószült jclentés
Elvégeztük a BAPTISTA szeretetszolgálat REVIP Szálló (a vizseált SZeI\'eZet)
mellékelt 20l2. évi cgyházi jogi szcnóly által lenntaftott önálló jntéznényck
eg}'szerűSített óvcs bcszánolójának a könr'r'vizsgálirtát' amcly cgys7eriísített é\,es
besziimoló a 2012' dccembÍ 3l-i Íbrdulórrapra el](észílett mérlcgből melybcn az
eszköZök és lbrrások egyező végösszcgc 3.565 eFt, a nérleg szcrinti etednénv - 810
ell't veszteség és aZ ezen időponttal végződő évre vonalkozó

\.alamint

a

e redmén'vkimuta1iisbi)i.
'
számviteli politika meghatározó eiemeit és az cgyéb rltlgr lriizo

inlbrmációkat tartalmaZó kiegészítő ]nel]ékletbő1

ál1.

A vezetés felelóssége az egyszcrűsített éves beszámolóért
vezetés felelős az egyszcrúsítcttóvcs beszárrrolónak a s7árn\'iteli töIvén},bcn
^
ibglaltakkal összhangban töúénó elkészítéSééfl
és valóS bemutatásáérl' valalninl aZ

olyan bc]ső kontrollokér1. amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz. hogv Ichetór,é
váljon az akár csalásból. akár hibából eredő lénycges hjbás iil]ításoktól menles
egysZeIúsilett évcs beszámoló c1készítésc'

A könywizsgáló

A mi

felelőssége

felelősségünk aZ egysze]:|isített ó\,cs beszát-noló vólcnén1'ezése
kön1vr'izsgálatunk alap.ián' Könyvvizsgáiatunkat a magyal Ncmzcti Kijrly\.viZ5gá1ati
Standardokl<al összhangban haitottuk végre. Ezek a standardok rrrcgkövetelik. hogv
negÍ'eleliiink aZ etikai követelményeknck' valamint hogy a kőnr-vvizsgálalol úg)
ten'ezziil trreg és hajtsuk végre' hogy kel1ő bizonyosságot szelez7ünk arló1' hog)- aZ
eg}szerűsí1elt éves beszámoló t1]entes-e a ]én'veges lribás ál1ításoktól'
A könyvvizsgála1 magában foglalja olyan eljiilások vóglcha_jtását. alne].vek céija
könyv\'izsgálati bizonyítékotsz.efe7Áj az. eg)_szerúsített éves beszánrolóban szcrep1ó
ósszegeklól és köZzététe]ekről. A kjvá]asztott e]jáIások. beleértvc az ceyszerűsitett
éves beszámoló akár csalásból, akár hibából erec1ő. lényeges hibás állításai
kockázataina]< felméIéSétis. a kön1"lvizsgáló megítélésélőlfiiggnck' A kocl<ázatok
ilyen felmérésekor a kön}a.vizsgáló az egYsze1'űsített éves beszámoló eazdálkodó
egység általi elkészítéseés valóS benutatása szenpontjából releváns be]ső kontlol]l
aZéfi méIlegeli' hogy olyan köny\'Vizsgálati eljá-ásokat tcn'ezzen lr}eg' alnel}ek az
adott körtilrnények köZött rne8fele]óek, de nem azérl. lrogy a gazdálkodó eg}ség bclső
kontrolljának hatókon1ságára vonatkozóan vé]eménytmond.jon. Á kőnyvvizsgálat
magában foglalja továbbii. aZ alkalmazolt számviteli politikák ine8t'elclőségénel( és ir
vezetés á]tal készítettszámvitcii bccslésck ósszcrűségének, \'alamint a7 eg)'sZerúsítclt
éves beszálolti áttbgó prezcntálásának óftékclésétis'
Meggyőződésünlr. hogy a megszerzett kön}.\,Vizsgáiati lrizorr}'ítél( elegelldő as
negÍ'eleló aiapot nyújt kiinpvizsgálói vélenrényünk megadásálroz.

Vólemóny
Vé]eményünk szerinl aZ egyszerúsítelt éves beszámoló ne8bí711ató éS valós képct ad a
gazdálkodó BAPTISTÁ szerctetszolgúIat REVIP Sztjlló 2012' december 31-én
l'enrrálló vagyoni és pérrziigyi helyzetéről' vala]nint aZ ezen időpontta] végződő óvrc
vonatkozó jövedelmi helyzetérőJ a számYitelj töryén)'ben Íb8laltakkal összhiurgban.
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