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A Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány alapítóinak

Elvégezük a Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: ,,az A7apíwánt')
mellékelt 201,5. éví egyszerűsített éves beszámolőjának könywizsgáIatát, arr,elry egyszetűsített éves
beszámoló a 201,5. decembet 31-i fordulónapra elkészített médegből - melyben az eszközök és

fotások egyező végösszege 6.722 eFt és a tatgyévi eredmény 352 eFt (nyeteség) -, az ezerl időpontm
végződő évte vonatkozó eredménykimutaásbő\ valamint a fentiek ú"pjő^ elkészített tájékozátő
adatokbó| kőzhasznűsági- és kiegészítő mellékletből áll.

Az eglrszetűsített éves beszámolónak a számviteli töwényben foglaltak és aMagyarországon elfogadott
általános számviteü elvek szetint történő elkészítése és valós bemutatása az igyvezetés felelőssége. Ez a
felelősség magában foglalja az akat csalásból, akfu lttbábőI eredő, lényeges hibás állításoktól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőzés
Ilalakjását, bevezetését, fenntarását, megfelelő számviteü poütika kivilasztását és alkalmazásá7
valamint az adott körümények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése a2 elvégzett
könyrviz s gíla t a|apján,

A kön},r,,vizsgáIatot a magyar Nemzeti Könyr,,vizsgálati Standatdok és a kön},wizsgálatta vonatkozó -
Magyatországon éwényes - törwények és egyéb jogszaba7yok alapján hajtotnrk végte. A fentiek
megkövetelil1 hogy megfeleljtink bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálat
tewezése és elvégése tévén elegendő és megfelelő bizonyttékot szetezziink attó| hogy az
egyszetűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

^2 
elvégett könyr,,vizsgálat rnagában foglalta olyan eljfuások végehiltását, amelyek céIla

könyrrvizsgálati bizonltékot szerczni az egyszeílsített éves beszámolóban szeteplő összegekről és

közzétételeb,ről, A kiválasztott eljarásolq beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásbő\ 
^ká,ttévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatÁnak felméréseig a könlwvizsgáló megítélésétől

fiiggnek. Az egyszerősített éves beszámolóhoz kapcsolódőan a kőnyvv'asgáló kockázatfelmérésének
nem célja, hogy az Alapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára volatkozőanvéleményt mondjon,

A köni,wizsgálat magában íoglalta továbbá az akalmazort számviteli alapelvek és az igyvezetés
lényegesebb becsléseine§ valamint az egyszeűtsített éves beszámoló bemutatásának éttékelését.
Megyőződésiink, hogy a megszerzeft könywizsgátaibbon1ték elegendó és megfelelő alapot ny6lt a

könyrvizsgál ői zá,tadék (vélemény) rnegaűsához.

A könywizsgílat sotán az -lrlapíwány egyszerúsített éves beszámolőját, annak tészeit és tételeiq azok
könyvelési és bDonylati aJátámasztását az éwétlyes nemzeti kön1,,wizsgálati standatdokban foglaltak
szednt feltilvizsgáltulq és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szetezünk arról, hogy az

egyszetűsített éves beszámolót a számvite]i töffényben foglaltak és a Magyarotszágon elfogadott
íltilános számviteli elvek szednt készítették el.

Véleményünk szerint az egyszetűsített éves beszámoló a Geopolitikai Tanács Közhasznú
iJapíwány 2075. december 31-én fennállő vagyoni, pénzügyi és iövedelmi helyzetétől
megb7zhatő és valós képet ad.
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