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A TANSPORT Alapitvany Kuratoriuma ak

Az egyszerfisitett eves beszamoldrol kesziil jelentes

Elvegeztuk a TANSPORTAlapitvany m llekelt 2014evi egyszeriisitett eves beszamolojanak a
konyvvizsgalatat, amely egyszenisitett ev s beszamolo a 2014. december 31-i fordul6napra
elkeszitett merlegbol - melyben az eszkozo es forrasok egyezo vegosszege 77 883 E Ft, a merleg
szerinti eredmeny - 1 120 E Ft vesztese g-, es az ezen idoponttal vegzodo eyre vonatkoz6
eredmenykimutatasbol, valamint a szamvite i politika meghatarozo elemeit es az egyeb magyarazo
informaciokat tartalmazo kiegeszito es kozha znusagi mellekletbol all.

A vezetes felelossege az egyszeriisitett eves b zamoloert

A vezetes felelos az egyszeriisitett eves besza olonak a szamviteli torvenyben es a 2011.evi CLXXV.
torvenyben foglaltakkal osszhangban tort6n8 elkesziteseert es valos bemutatasaert, valamint az olyan
belso kontrollokert, amelyeket a vezetes s uksegesnek tart ahhoz, hogy lehetove valjon az akar
csalasbol, akar hibabol eredo lenyeges hi as allitasoktol mentes egyszeriisitett eves beszamolo
elkeszitese.

A kiinyvvizsgolo felelossege

A mi felelossegunk az egyszerusitett eves beszamolo velemenyezese konyvvizsgalatunk alapjan.
Konyvvizsgalatunkat a magyar Nernzeti Kon vizsgalati Standardokkal osszhangban hajtottuk vegre.
Ezek a standardok megkovetelik, hogy me eleljunk az etikai kovetelmenyeknek, valamint hogy a
konyvvizsgalatot ugy tervezziik meg CS haj suk vegre, hogy kello bizonyossagot szerezziink arrol,
hogy az egyszeriisitett eves beszamolo mente -e a lenyeges hibas allitasoktol,

A konyvvizsgalat magaban foglalja olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek celja konyvvizsgalati
bizonyitekot szerezni az egyszeriisitett eves eszamoloban szereplo osszegekrol es kozzetetelekrol. A
kivalasztott eljarasok, beleertve az egyszerii itett eves beszamolo akar csalasbol, akar hibabol eredo,
lenyeges hibas allitasai kockazatainak fel ere set is, a konyvvizsgalo megitelesetol fiiggnek. A
kockazatok ilyen felmeresekor a konyvvizsg 16 az egyszenisitett eves beszamolo gazdalkodo egyseg
altali elkeszitese es valos bernutatasa szem ontjabol relevans belso kontro11t azert merlegeli, hogy
olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen eg, amelyek az adott korulmenyek kozott megfeleloek,
de nem azert, hogy a gazdalkodo egyseg bel 0 kontrolljanak hatekonysagara vonatkozoan velemenyt
mondjon. A konyvvizsgalat magaban f glalja tovabba az alkalmazott szamviteli politikak
megfelelosegenek es a vezetes altal keszi ett szamviteli becslesek esszenisegenek, valamint az
egyszeriisitett eves beszamolo atfogo prezent lasanak ertekeleset is.

Meggyozodesunk, hogy a megszerzett kony izsgalati bizonyitek elegendo es megfelelo alapot nyujt
konyvvizsgaloi velemenyunk megadasahoz,



Velemeny
-2-

Velemenyunk szerint az egyszenisitett 'yes beszamolo megbizhato es valos kepet ad a
gazdalkodo TANSPORTAlapitvany 20 4. december 31-en fennallo vagyoni es penzugyi
helyzeterol, valamint az ezen idopontta vegzodo eyre vonatkozo jovedelmi helyzeterol a
szamviteli torvenyben foglaltakkal osszh gban.

Dunakeszi, 2015. majus 26.

Fur Zsuzsanna
Partner-Controll Konyvvizsgalo Kft.
2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12.
Kamarai nyilvantartasi szama: 001820

Apro Zita
Kamarai tag konyvvizsgalo
Kamarai nyilvantartasi szama: 005601


