Független könywizsgálói

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT REVIP

jelentés

SzáIló tulajdonosainak

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztik a BAPTISTA Szeretetszolgálat REVIP Szálló (a vizsgáIt szewezet)
mellékelt 2014. évi egybázi jogi személy által fenntartott önálló intézmények
egyszerűsített éves beszámolójának a könywizsgálatát, amely egyszertisített éves
beszámoló a 2014. december 3l-i fordulónapra elkészítettmérlegből _ melyben az

eszközök és források egyező végösszege 7.230 eFt, a mérleg szerinti eredmény 3.444
eFt nyereség *, és az ezen időponttal végződó évre vonatkozó eredménykimutatásból,
valamint a számviteli politika meghatároző elemeit és aZ egyéb magyarázo
információkat tartalmazó ki e gés zitő mellékletből ál l.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős aZ egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben
foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért
és valós bemutatásáért, vaIamint az

olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé
váljon az akár csalásból, akár hibáből eredő lényeges hibás állításoktól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyw izsgáiő felelőssége
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése
könyr,vizs gálatunk alapján. Könyvvizs gálatunkat a magy u Nemzeti Könyr,vizs gálati
Standardokkal összhangban hajtottuk végre. F'zek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot ugy
tervezzuk meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzink arről,hogy az

egyszeriísített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könylwizsgálati bizonyitékot szerczni az egyszeriisített éves beszámolóban szereplő
összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített
éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai
kockázatainak felmérésétis, a könyr,vizsgáló megítélésétőlfuggnek. A kockázatok
ilyen felmérésekor a könywizsgálo az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó
egység általi elkészítéseés valós bemutatása Szempontjából releváns belső kontrollt
azért mérlegelí, hogy olyan könyr'vizsgálati eljárásokat tervezzen meg' amelyek az
adott körülmények ktizött megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleménytmondjon. A könywizsgálat
magában foglalja továbbá, az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a
vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének,valamint az egyszeriisített
éves beszámoló átfogó prezentáIásának értékelésétis.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett konywizs gálati bizonyítékelegendő és
me gfelelő alap ot nyúj t könylvizs gál ói vél eményünk me gadásához.

A

Vélemény
Véleménytink szerint az egyszeríisítettéves beszámoló megbízható és valós képet ad a
gazdákodő BAPTI9TA Szeretetszolgálat REVIP SzóIló 2014. december 31_én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződi5 évre
vonatkozó j övedelmi hely zetéről a számviteli törvényben foglaltakkal cisszhangban.
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