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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma – a könyvvizsgálói jelentés 
figyelembevételével – 2018. május 11. napján tartott ülésén megtárgyalta és 1/2018. (V.11.) 
számú határozatával elfogadta a közalapítvány 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletét. A kuratóriumi jegyzőkönyv és a beszámoló az előterjesztés 1. számú mellékletét 
képezi. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 2. számú melléklete. 
 
Az egyszerűsített beszámoló a 2017. december 31. fordulónapra készített mérlegből, 
eredménykimutatásból, valamint közhasznúsági jelentésből áll. A mérleg szerint a források és 
eszközök egyező végösszege 940 ezer forint, az adózott eredmény 58 ezer Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatának figyelembevételével vitassa 
meg és döntsön annak elfogadásáról.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, 
valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló 
és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi beszámolójával kapcsolatos előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2018. május 11. napján hozott 
1/2018. (V. 11.) számú határozatát. 

 
2. A Képviselő-testület megismerte a közalapítvány 2017. évi beszámolóját, 

közhasznúsági mellékletét, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – 
elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2018. évi munkájáról 2019. 
június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 
 
 
Határid ő:  2019. június 30. 

 
Felelős:  Polics József polgármester 

 Szabó Zsolt kuratóriumi elnök 
 
 
Komló, 2018. május 18. 

     Polics József 
     polgármester 
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Koml és Térsége Tíizvédelméért K zalapítvány kurat riumának

Elvégeátik a Koml és Térsége Ttizvédelméért K zalapítvány 2017. évi egyszenisített éves beszámol janak

konywizsgálatát amely egyszeriisített éves besámo| a2017. december 31_i fordul napra készített mérlegb l -
melyben az eszkozok és fonások egyez vég sszege 940 E Ft' az ad zottltárgyévi eredmény 58 E Ft nyereség -, és

azugyarÉzetidoponttal végzodo iieleti évre vonatkoz eredménykimutatrísb l' valamint kiizhasznri jelentésb l á1l.

Véleményiink szerint a mellékelt egyszertisített éves beszámo|o megbízhat és val s kepet ad a a Koml és Térsége

T' zlÉdelméért K zalapi.t',ány 2017. december 31-én fennáll vagyoni és pénziigyi helyz ér |, valamint az ezen

id ponttal végzodo tizleti éwe vonatkoz j vedelmi helyzetérol a Magyarországon hatalyos' a számvitelrol sz l
2000. évi C. t rvénnyel osszhangban (a továbbiakban: ,'számviteli torvény).

A vélemény alapja

K nywizsgálatunkat a Magyar Nemzeti K<inywizsgalati Standardokkal <isszhangban és a konywizsgálatra

vonatkoz - Magyarországon hatalyos - torvények és egyéb jogszabályok alapjan hajtottunk végre. Ezen standardok

értelrnében fenna]l felelosségiink b vebb leírását jelentésÍink ,l k rquvizsg l eglszeríisített éves beszámol

kÓnyw izs g l at áért v al fe l el s s ége" sza7asza tarta|mazza.

Az egyszenisített éves beszámol általunk végzett konywizsgalatára vonatkoz , Magyarországon hatrílyos etikai

kovetelményeknek megfelelve' fiiggetlenek vagyunk a Koml és Térsége Tijzvédelméért Kozalapítvanyt l és

ugyanezen etikai k<ivetelményekkel <lssáangban eleget tetttink egyéb etikai felel sségtinknek is.

Meggy z désiink, hogy az áIta\vnk megszeruett konywizsgalatibizonyték elegend és megfelel alapot ny jt véle-

ménytinkhriz.

Egyéb informáci k: A ktizhaszn sági melléklet

Az egyéb informáci k a Koml és Térsége TÍÍzvédelméért Kozalapítvany 2017. évi kcizhasznrisági mellékletéb l
állnak. A vezetés felel s a kozbasznilsági mellékletnek a 3501201l (XII.30.) Kormányrendelet vonatkoz

el írásaival osszhangban tortén elkészítéséért. A jelentéstink ,,Vélemény'' szakaszábarl' az egyszerttsített éves

beszámol ra adott véleményunk nem vonatkozik az egyéb informáci kra, és az egyéb informáci kra

vonatkoz an nem bocsátunk ki semmilyen formájri bizonyosságot nyujt k vetkeztetést.

Az egyszeriisített éves beszárnol általunk végzeÍtkonywizsgálatával kapcsolatban a mi felel sségtink az egyéb

informáci k átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb informáci k lényegesen ellent-

mondanak-e az egyszerusített éves beszámol nak vagy a konywizsgálat során szerzett ismereteinknek' vagy

egyébként rigy trinik-e, hogy azok lényeges hibás állítást Árta|maznak Ha az e|végzett munkánk a|apjén arra a

kovetkeztetésre jutunk, hogy az egyéb informáci k lényeges hibás állítást tarta|maznak kotelességiink ezt a

tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val nk.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felel ssége zz egyszeríisített éves beszámol ért

A vezetés felel s az egyszerusített éves beszámol nak a számviteli t rvénnyel sszhangban t rtén és a val s

bemutatás kovetelményének megfelel elkészítéséért, valamitt az olyan bels kontrollért' amelyet a vezetés

sziikségesnek tart althoz, hogy lehet vé váljon az akár csalásb l, akár hibáb l ered lényeges hibás állítást l
mentes egyszenísített éves beszámol elkészítése.

Telephely, levelezési cím: 2481 Velence, Tulipán utca 35lB
F ax : 22/ 47 0 -844 M ob iL: 20 I 937 2-9 02; 20 I 9'l 25 -299

E-mail : arpad.tompa@admu.hu; eszter.tompa@admu.hu
Honlap: www.admu.hu
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Az egyszertisített éves beszámol elkészítése során a vezetés felel s azert, hogy felmérje a a Koml és Térsége

Trizvéde|rnéért Kozalapítvány mÍikodés folytatására val képességét és az adott helyzetnek megfeleloenkozzé-

Íegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos informáci kat, valamint a vezetés felel a mlikodés folytatásrínak

elvén alapul számvitel egyszenisített éves beszámol ban val alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a veze'

tésnek szándékában ál1 megsziintetni a a Koml és Térsége TÍizvédelrnéért K zalapíftányt vagy besziintetni a

tevékenységet, vagy amikor ezen kíviil nem ál1 el tte más reális lehet ség.

Az irályítássa| megbizolt személyek felel sek a Koml és Térsége TÍÍzvédelméért Koza|apíNány pénnlgyibeszá-

molási folyamatának feltigyeletéért.

A k nyvvizsgál egyszerÍÍsített éves beszámol kiinywizsgálatáért val felel ssége

A k nywizsgálat során célunk kell bizonyosságot szerezni arr l, hogy az egyszeriisített éves beszámol egésze

nem tarta\maz akar csalásb |, akÍr hibáb l ered lényeges hibás áIlitást, valamint az, hogy ennek alapján a

véleményiinket tarta\maz fiiggetlen k nywizsgál i jelentést bocsássrrnk ki. A kell bizonyosság magas foku

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsgálati Standardokkal osszhangban elvégzelt

konywizsgálat mindig fe|tÁrja az egyébként létez lényeges hibás állitást. A hibás állítások eredhe rek csalásb l
vagy hibáb |, és lényegesnek minosiilnek, ha ésszerÍi lehet az a várakozás, hogy ezek onmagukban vagy

egyiittesen befolyásolhatják a felhasznál k adott egyszenisített éves beszámot alapjan meghozott gazdaságí

dcintéseit.

Egy' a Magyar Nemzeti Konywizsgálati Standardokkal osszhangban elvégzésre keriil konyvvízsgálafitak arésze'

ként szakmai megítélést alkalmazunk ,és szakmai szkepticizmust tartunk ferrn a konyrrvizsgálat egésze során.

Emellett:

o Azonosítjuk és felmérjiik az egyszerusített éves beszámol akar csalásb l, akár hibáb l ered lényeges

hibás állítasainak kockízatail, az ezen kockazatok kezelésére alkalmas konywizsgálati eljrírásokat alakí-

tunk ki és hajtunk végre, valamint véleményiink megalapozásíthoz elegend és megfelelo k nywizsgálati

bizonyítékot szerziink ' A csalásb l ered lényeges hibás állítás fel nem tárásánakkockázata nagyobb,

mint a hibáb l ered é, mivel a csalás magában foglalhat osszejátszást, hamisítást' szándékos kiha-

gyásokat, téves nyilatko zatokat, vagy a bels kontroll felÍilírását;

. Megismerjtik a konywizsgálat szempontjáb l releváns bels kontrollt annak érdekében, hogy olyan

konywizsgálati eljarásokat tervezzÍink meg, amelyek az adoÍt k riilmények kozott megfelel ek, de nem

azért, hogy a a Koml és Térsége Trízvédelméért K zalapifuány bels kontrolljának hatékonyságara

vonatkoz an véleménl nyilvánítsunk.

. ÉrtékeljÍik a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelel ségét és a vezetés által készített

számviteli becslések és kapcsol d k zzétételek ésszeniségét.

. K vetkeztetést vonunk le arr l, hogy helyénval -e a vezetés részér l a mrik dés folytatásanak elvén

a|apul számvitel alka|mazása, valamint a megszerzett konyrvizsgálati bizonyiték alapjrán arr l' hogy

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyekjelent s

kétséget vethetnek fel a a Koml és Térsége Ttizvédelméért K zalapitvány mríkodés folytatására val ké-

pességét illet en' Ameruryiben azt a k vetkeztetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság á11 fenn,

fiiggetlen konywizsgál i jelentéstinkben fel kell hívnunk a Íigyelmet az egyszerusített éves beszámol ban

lév kapcsol d kozzététe|ekre, vagy ha akozzétéÍelek e tekintetben nem megfelel ek, min síteniink kell

véleményÍinket. Kovetkeztetéseink a fiiggetlen konywizsgál i jelentéstink dátumáig megszerzett k nyv-

vízsgáIati bizonyítékon alapulnak. J v beli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a

Koml és Térsége Tiizvédelméért KozalapíWány nem tudja a mÍík dését folytatni.
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É.teterytit az egyszerusített éves beszámol átfog bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a

kiegészít mellékletben telt kozzétételeket, valamint értékeljtik azt is, hogy az egyszenisített éves

beszámol ban teljestil-e az alapul. szolgál tigyletek és események val s bemutatása.

Kommunikaljuk az trányitással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konywizsgálat tewezelt'

hat k ret és iitemezését, a konyviusgalat jelent s megallapítasait, beleértve a Koml és Térsége Tiizvédelméért

K za|apitvény á|tal akalmazott bels kontrollnak a k nywizsgalatunk sorián altalunk azonosított jelentos

hianyosságait is.

Budapest, 201 8-05-1 I
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