KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS
ADÓSZAKÉRTŐ KFT.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a TEMPUS Közalapítvány alapítója részére
Elvégeztem a TEMPUS Közalapítvány 2009. 12. 31-i fordulónappal elkészített közhasznú egyszerűsített
éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági jelentés) a vizsgálatát, mely a 2009. 01.
01. napja és a 2009. 12. 31. napja közötti időszakot fedi le.
A beszámolónak a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek szerint történő elkészítése és valós
bemutatása a Közalapítvány vezetőségének a felelőssége, amely felelősség magába foglalja:
(a)
az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi
kimutatások elkészítésére és valós bemutatására vonatkozó belső ellenőrzés kialakítását,
megvalósítását és fenntartását,
(b)
a megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását,
(c)
az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.
A könyvvizsgáló felelőssége a közzétételre kerülő éves beszámoló véleményezése az elvégzett
könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálat elvégzésére a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján
került sor. Ezek a standardok előírják, hogy a könyvvizsgálónak meg kell felelnie az etikai
követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy annak
során kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem
tartalmaz lényeges hibás állítást.
A könyvvizsgálat magában foglalta:
(a)
az olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja a beszámolóban szereplő összegekre és
közzétételekre vonatkozó könyvvizsgálati bizonyítékok megszerzése volt,
(b)
a könyvvizsgáló megítélésétől függő eljárásokat, beleértve az akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állítások kockázatának felmérését,
(c)
a kockázatok felmérése során mérlegelésre került a belső ellenőrzés funkcionálása, de a
könyvvizsgálat nem azért történt, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságáról véleményt
mondjon,
(d)
az alkalmazott számviteli eljárások megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései
ésszerűségének,valamint a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.
A könyvvizsgálat során megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak
a könyvvizsgálói záradékhoz (véleményhez).
A TEMPUS Közalapítvány 2009. 12. 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának főbb összegei:
eszközök végösszege:
források végösszege:
saját tőke:
tárgyévi közhasznú eredmény
tárgyévi vállalkozási eredmény

1.988.450 E Ft
1.988.450 E Ft
121.125 E Ft
2.516 E Ft
1.475 E Ft
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alapján a beszámolót hitelesítő záradékom a következő:
A könyvvizsgálat során a TEMPUS Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztottságát
az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és
ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót
a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Az éves beszámoló a TEMPUS Közalapítvány 2009. 12. 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
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