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Független Könyvvizsgálói jelentés
a

 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY
(székhely: 2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 3.)

kuratóriumának

Elvégeztük  a  Magyarországon  bejegyzett  BAPTISTA  SZERETETSZOLGÁLAT  ALAPÍTVÁNY 
2010.  december  31-i  közhasznú egyszerűsített  mérlegének,  melyben  az  eszközök és  források egyező 
végösszege  280.332  eFt,  azaz  Kettőszáznyolcvanmillió-háromszázharminckettőezer  forint,  a  tárgyévi 
eredmény közhasznú tevékenységből  82.460 eFt,  azaz  Nyolcvankettőmillió-négyszázhatvanezer  forint 
(nyereség), valamint a 2010. évre vonatkozó egyszerűsített eredménykimutatásának vizsgálatát, melyeket 
az Alapítvány 2010. évi egyszerűsített  éves beszámolója  tartalmaz.  Az egyszerűsített  éves beszámoló 
elkészítése az  Alapítvány vezetésének a felelőssége. 
A  könyvvizsgáló  felelőssége  az  éves  beszámoló  véleményezése  (záradékolása)  az  elvégzett 
könyvvizsgálat alapján.

A  könyvvizsgálatot  a  magyar  Nemzeti  Könyvvizsgálati  Standardok  és  a  Magyarországon  a 
könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti 
szabványok  értelmében  a  könyvvizsgálat  tervezése  és  elvégzése  révén  kellő  bizonyosságot  kell 
szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. 

A  könyvvizsgálat  magában  foglalja  az  egyszerűsített  éves  beszámoló  tényszámait  alátámasztó 
bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és 
az  ügyvezetés  lényeges  becsléseinek,  valamint  az  egyszerűsített  éves  beszámoló  bemutatásának 
értékelését.

Meggyőződésünk,  hogy  a  2010.  évre  vonatkozó  könyvvizsgálati  munkánk  megfelelő  alapot  nyújt  a 
könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során az Alapítvány  egyszerűsített  éves beszámolóját, annak részeit és tételeit,  azok 
könyvelési  és  bizonylati  alátámasztását  az  érvényes  magyar  Nemzeti  Könyvvizsgálati  Standardokban 
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, 
hogy az  egyszerűsített  éves beszámoló a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon 
elfogadott általános számviteli elvek szerint állították össze.

Véleményem szerint a  beszámoló a  BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY 2010. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

A fentiekben leírtak alapján a  BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY 2010. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal látom el.
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