Független könywizsgálói

jelentés

címzett: GYERMEKRÁK ALAPíTVÁNY
A Gyermekrák AlapítVány Alapítója
és a kuratórium részéíe

ElVé8eztem a Gyermekrák Alapítvány kiemelten közha.znú szervezet (továbbiakban: az AlapítVány)
mellékelt 2011. december 31-i mérlegének Valamint közhasznúsá8i jelentésének -együtt pézügyi
kimutatása - könyWizs8álatát,
A vezetősét felelőssége

A

pénzüByi kimutatá5 a masyar 5zámviteli töívény 52empontjából releváns követelményeivel
összhangban történő elkészítéseés való5 bemutatása, vatamint az olyan belső kontrollé.t, amelyet a
vezetésszüksé8esnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibá5 állításoktól mentes pénzü8yi kimutatás elkészítése,

A könyWizs8áló

feleIőssége

A mifele|ó55égünk a pénzü8yi kimutatás véleményezéseaz eIvégzett kön}"r'Vizssá|atunk alapján.
könywizsgálatunkat a Nemzetközi könywizs8álati standardokkat összhan8ban hajtottuk végre, Ezek a
standardok me8köVetelik, ho8y me8feleljünk az etikai köVetelményeknek, Valamint hogy a
könywizsgálatot úgy tervezzük meg é5 hajtsuk végre, hogy kellő bizonyo55á8ot szerezzünk arról, ho8y
a pénzü8yi kimutatás nem tanalmaz lényege5 h ibás állításokat,
A könywizsgálat

ma8ában fo8lalja olyan eljárások Vé8rehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bi2onyítékot szereznia pén2ügyi kimutatásban szereplő óssze8ekről és közzétételekről, A kiválasztott
eljárá5ok, beleértve a pénzü8yi kimutatá5 akár csalá5ból, akár hibából eredő lényeges hibás állítá5ai
kockázatainak íelmérésétis, a könyvvizsgáIó me8ítélésétőlfü8gnek, A kockázatok ilyen felmérésekor a

könywizsgáló

a pénzügyi kimutatás gazdálkodó e8y5ég á|tali elkészítéseés Va|ós bemutatása

szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy oIyan könywizs8álati eljárásokat
tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó
egysé8 belső kontrolljának hatékony5ágára Vonatkozóan véleményt mondjon.

l

ó

A könywizs8álat ma8ában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelősé8ének és az
ügyv€zetés á|tal készített s2ámViteli becslé5ek, ha vannak ilyenek, ésszerűségének, valamint a
pén2ügyi kimutatások átfogó prezentálá5ának értékelését,

Megsyőződésünk, hogy a me8szerzett könywizsgálati
könywjzs8álói Véleményünkme8adásához,

bizonyíték elegendő és me8fetelő alapot nyújt

záradék (vélemény}
Véleményünkszerint a pénzü8yi kimutatás minden lényeges szempontbó| Valósan mutatja be a
GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY 2011. december 3l-i pénzügyi helyzetét, a közha5znúságijelentés a
ma8yar jogszabályok szempontjából reIeVán5 köVetelményeiVe| összhan8

s WÉrnnzer
kamaraita'e 0o2

A Kon}ryDs8álÓ]

r8y

lamaraitag

Ez á j€len!éj a fént nevez€rt alapit!áíytárgyévléVes beszámo]ójának elválaszthatat an része,
záradék bármely manipU]ác]óh, va€} Valót]an adtstokkalegyütt tórtéóó felhannálása a záradékot éryény,te enitiéstdfoénYE!5ésifelü€
eljárástVonhat maga UtánI

