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I3APTISTA SZERETETSZDLG^l,AT ltEVIP Szálló tulajrlonosainzrl<

Az cgyszerűsített óves beszámolóról kósztilt .jelentós
IJlvégcztük a I}APTISTA SzcretetszolgáIat lt'EVIP Száll<i (a vizsgált szcrr.,czct)
rncllékelt 2013. óvi egyházi jogi szernóly által Í'enntartott ijnárll(l intózrnÓrryck
egvszerűsített éves beszámolójának a kölryvvlzsgála1"át, arnely cg1,szcriísílctt óvcs
beszámoló a 2013. december 31-i lbrclulónapra elkószített rnérlcgből - mclybcrr az
eszközök és források egyező vógösszege 4.527 eFt, a nrérleg szerinti crcdnlÓny 3.5l0
eFt nyereség -, ós aZ ezen iclőponttal végződő évre vonatkoz(> crcclrrrónykirrrutatásbol.

valamint

a

szárnviteli politika meghatározó elcrneit

inforrnációkat tartalrnazó kiegészítő rnellókletből áll.

és az cgyób

rnzrgyarázó

A vezetés felelőssóge az egyszerűsítctt óvcs bcszámoIóért
vezetós felelős az egyszerűsített évcs besziunolónak a szair'rrvitcli torvénybcrr
foglaltakkal összhangban tortónő elkószítéséórt és valós bernutatásáórt, valarrlint az

A

olyan belső kontrollokórt, amelycket a vezetés sztil<sógcsnck tart ahhoz, hogy lchctőr,ó
váljon aZ akár csalásból, akár hibából eredő lólryeges lribirs állításoktól tlcntcs
egyszerűsített éves beszárnoló elkészítóse.

A kiinywizsgáló felelőssóge
f-elelősségtink az cgyszeri"isített éves beszárrroió
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liönywizsgálatunk alapján. I(önywizsgálatunkat a magyar Nemzeti i(önywizsgálati
Standardokkal összhangban hajtottuk végre. I:zsk a standardok mogkovclclil<, tiogy
rlegfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint lrogy a könyvvizsgirlatot úg1,
tervezzük rneg és hajtsuk végre, hogy kcllő bizonyosságot szcrezztinl< arról. hogv az
egyszerűsített óves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgá|at rnagában foglalja olyan eljárásol< végrehajtását. arnclyek cólia
könywizsgálati bizonyítékot szerczni az egyszerűsítctt éves bcszárnolóbarr szcr'cpl(i
összegekről és kőzzetételekről. A kiválasztott eljárások, beleórtve a7 egysz:r'űsítctt
Óves beszámoló akár csalásból, akár hibából ercciő. lónycges hibás irllít1lsai
kockázatainak felmóróset is, a könyvvizsgáló rnegítélósótől lüggnck' A kockáy,al'csl;
ilyen felrnérésekor a könyvvizsgálő az egyszcrtisítctt éves bcszánroló gazcláll<ocló
egység általi elkészítéseés valós bemutatása Szcmpontjából rclcváns bclső kontrollt
azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárirsokat tervezzen lncg. zurrclvck az
adott körülrnónyek között rnegfelelőek, de nem azert lrogy a gazdálkocló egysóg bclső
kontrolljának hatékonyságfua vonatkozóan véloményt rnondjorr' A ktlnyv-n.izsgálat
magában foglalja továbbá, az alkalmazott számviteli politikák n'rcgÍ'clclősógónck és a
vezetés á|tal készítettszámyiteli becslósek ésszerűségének,valarnint LI7' cgysl'efiisítctl
óves beszámoló átÍbgó prezentálásának

órtékclósÓt is'

Meggyőződésünk, hogy a megszerz'eLt konyvvizsgálati bizonyítók clcgcrrclő
rncgí'elel ő alapot nyú.j t könywizs gá ói vólemónyünk rncgaclásáh oz.
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Vólemény
Véleményünk szerint az egyszerűrsített éves beszárnoló megbízható és vaiós l<Ópct ad a
gazdálko,do BAPTISTA Szeretetszolgdlot REVIP SztÍIItj 2013. dccember 31-ótl
iennálló vagyoni és pénzügyi helyzetóről' valamtnt az ezen időponttai végződő óvrc
vonatkozó j övedelmi hely zetérő| a számv iteli törvónyb en fo gl altakk al ö s szhan gb an.
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