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A Ceopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány alapítóinak

\'élcnrény,

El'u'égeztern a Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: ,,Alapítvány") 2017, évi egyszerúsített
éves beszánrolójának könyrvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámolő a 2011 " december 3l-i lordulónapra
készített rnérlegből - rnelyben azeszközök és források egyező végösszege 803 E Ft, azadőzoű. erednrény 132 E Ft
nl,ereség -, és az Llgyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valarnint a számviteli
politil<a.jelerrtős eIerneinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő/köáasznúsági mellékletből áll

Vélerllénl,ern szeritlt a rrrellékelt egyszerűsített éves besámoló megbízható és valós képet ad azAlapítvány 2017.
decetnber 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről. valamint azezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó

_iöl,edelmi hell,zetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a

továbbiakban : ..szárnvitel i törvény"),

A r,élemény alap.ja

l(ön_vvvizsgálatolnat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könylvizsgálatra vonatkozó
lVlagvarországon hatálvos - törvények és egyéb jogszabályok alap_ián hajtottam végre. Ezen standardok érteln-rébeIr

í-errnálló íb[elősségern bövebb leírását jelentésem ,l köny+vizsgáló eg,,szeríísített éves beszámoló kön,lnnizsgálctráért
y a l ó [e l e l ős,s ége" szakasza íafta]mazza.

Fiiggetlen vagyok az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos _jogszabályokban és a Magr,.ar

KörrywizsgáIói Karnara ,. A könywizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegvelmi el;árásról szóIó

szabályzata"-ban. valarnint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete

által l(iadott ..I(örryvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és me_qfelelel< az

Ll_gval]czell nornlál<ban szereplő további etikai előírásoknak rs.

Nleegvőződésenr. hogy az általam megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nl,űrjt

vé lelrlényernhez

A l,ezetés és az irányítással megbízott szemé|yek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetes Í'eIelős az egyszerűsitett éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összlrangban történó és a valós
benlutatás l<övetelnrén;,ének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért. arnelyet a vezetés

sztikségesnek tar1 ahhoz. lrogy lehetővé váljon az akár csalásból. akár hibából eredő lénveges hibás állítástól
l]lelltes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az eg;l52g65ített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak a

vállalkozás folytatására való képességét és az adotí helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
fbIvtatásával kapcsolatos információkat. valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapLrló

eg,l,szerűsitett éves beszánroló összeállításáért. A VezetéSnek a vállalkozás folytatásának elvéből kel] kiinduiriia.
ila clrttek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illeíve a vállalkozási tevékenvséc
f'olltatasának ellentlnondó tényező, körülmén), nem áll fenn.

Az irányítással rne_9bizott személyek felelősek azAlapítvány pénzügyi beszámolási folyarnatának felügveletéért,



A kÖnyv v izsgá ló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgá latáért való felelőssége

A kön]'VVizsgálat során célom kellő bizonyosságotszerezni anól, hogy az egyszerűsített éves beszárnoló egésze
llelll tartalnlaz al<ár csalásból. akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alap_ján a

vélernénl'emet taftalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizon}'osság, de nem garancia arra, hogy a MagyarNernzeti KönFrlizsgátati Standardokkal összlrangban elvégzett
könllvvi75o5;at nrindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. Ahibás állítások eredhetnek csalásból
vagv hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás. hogy ezek önmagukban vagy,

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági
döntéseit

A Magr.'ar Nenlzeti l(örryvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szaktlai megítélést
al]<alrllazok és szakrnai szkepticizmust tartok ferrn,

Tovabbá.

. Azonosítorn és Íelrnérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból. akár hibábót eredő lénl,eges
hibás állításainal< a kockázatait. kialakitom és végreha.ltom az ezen kockázatok kezelésére alkalnlas
l<ön,,"vvizsgálati eljárásokat. vaiamint elegendö és megfelelő könyvvizsgáIati bizon,vítékot szerzek a

vélenlényetn nleealapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata
nagyobb. mint a hibából eredőé. mivel a csalás rnagában foglalhat összejátszást. hamisítást. szándél<os

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

o MegisrnerelTl a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrol]t annak érdekében, hogy olyan
l<önyvvizsgálati eljárásokat teívezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek. de nern

azéft, hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsal<.

. Értékeletrr a vezetés által alka|mazoíí számviteli politika megfetelőségét és a vezetés álta] készített
szárnviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerúségét.

. ](övetkeztetést vorrok le arról, hogy helyérrvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás iolytatásárrak elvén
alapuIó egyszeriisített éves beszárnoló összeállítása. valarniní a megszeízett könyvvizsgálati bizonyíték
alap.ján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltetelekkel
kapcsolatban. amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vá|lalkozás folytatására való
képességet illetően, Arnennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonyialarrság áll fenn,

fuggetlen könyvvizsgálóijelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszárnolóbarr
lévő kapcsolódő közzéíételekre. vagy ha aközzétételek e tekintetben nem megfelelőek. rninősítenem kell
vélemétl\lenret. I(övetkeztetéseim a fuggetlen könyvvizsgálói jelentésem dátunráig lTegszel,zett
körryvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozlratják azt.

hogy az Alapítvány nern tudja a működését folytatnt.

. Értékelern az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását. felépítését és tartalrnát. beleérlve a
kiegészítő/közhasznúsági mellékletben tett közzétételeket. valarnint érlékelem azt is. hogy az
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e azalapul szolgáló ügyletek és események valós benrutatása.

. Az irányítással rnegbízott szernélyek tudomására hozom - az egyéb kerdések mellett - a könywizsgálat
tet,vezett hatókörét és üternezését. a kön}nlvizsgálat jelentős megállapításait. beleértve az Alapítvánv áltai

alkalrnazottbelsókontrollnakakönywizsgálatom soraná]talamazonosítottjelentöshiányosságaitis,havoltak
ilyenel..
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