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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriuma 2020. szeptember 11. napján 
tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a közalapítvány 2019. évi beszámolóját (1. sz. 
melléklet), valamint megismerte a könyvvizsgálói jelentését (2. sz. melléklet). A kuratóriumi 
jegyzőkönyv és jelenléti ív az előterjesztés 3. sz. mellékletét képzi. A közalapítvány a 2019. 
évet -143.000,- Ft adózott eredménnyel, azaz veszteséggel zárta. 2019. évben tevékenységet a 
közalapítvány nem végzett.  
 
A kuratóriumi ülés megtartásával egyidőben több kuratóriumi tag jelezte lemondási szándékát. 
 
Az alapítvány működésével összefüggésben az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
levelet intézett a kuratóriumhoz (4. sz. melléklet), mely az alapítvány megszüntetésére tesz 
javaslatot. A levélben írtak megfontolásával az alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás 
megindítható, melyre irányuló döntés a soron következő testületi döntés tárgya lehet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság  javaslatának figyelembevételével vitassa meg, és döntsön annak elfogadásáról.  
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. 
évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium 2020. szeptember 11. napján hozott 
1/2020 (09. 11.) számú határozatát.  

 
2.  A Képviselő-testület a közalapítvány 2019. évi beszámolóját és könyvvizsgálói 

jelentését elfogadja.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri a kuratóriumot, hogy a közalapítvány 2020. évi munkájáról 
2021. június 30. napjáig készítsen írásbeli tájékoztatót. 

 
 

Határid ő: 2020. november 30. 
Felelős:  Bareithné Benke Nikolett kuratóriumi elnök 

 
 
Komló, 2020. szeptember 15.      

Polics József 
         polgármester  
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TERVEZET 
 

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumának 
 
Vélemény 

Elvégeztük a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (7300 Komló, Városház tér 3.) („az Alapítvány”) 2019. évi 
egyszerűsített beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra 
elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 837 eFt, a tárgyévi eredmény 143 eFt 
veszteség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a közhasznúsági 
mellékletből áll. 

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet ad a Komlói Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 
üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel 
összhangban (a továbbiakban: számviteli törvény). 

 
A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 
– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében 
fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített beszámoló könyvvizsgálatáért való 
felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk az Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 
szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 
által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az 
ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
véleményünkhöz. 

 
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A 
vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival 
összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített beszámolóra adott 
véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki 
semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az egyszerűsített beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk 
átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az 
egyszerűsített beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy 
azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb 
információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni 
valónk. 

 
A vezetés felelőssége az egyszerűsített beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart 
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített 
beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapítványnak tevékenység 
folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye az ezzel kapcsolatos információkat, valamint 
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a vezetés felel a tevékenység folytatásának elvén alapuló egyszerűsített beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a 
tevékenység folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem 
akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

 
A könyvvizsgáló egyszerűsített beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített beszámoló egésze nem 
tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 
feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók 
adott egyszerűsített beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és 
szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá: 

 Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 
állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk 
megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából 
eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, 
hogy az Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli 
becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a működés folytatásának elvén alapuló 
számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges 
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az 
Alapítvány működés folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy 
lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az 
egyszerűsített beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem 
megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk 
dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 
okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a működését folytatni. 

 Értékeljük az egyszerűsített beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, 
hogy az egyszerűsített beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány által alkalmazott belső 
kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2020. szeptember XX. 
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