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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásakor már 
ismertetésre került az AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. kuratóriumhoz intézett levele 
(1. sz. melléklet), mely az alapítvány megszüntetésére tesz javaslatot. Megállapítható, hogy az 
alapítvány ténylegesen évek óta nem végez tevékenységet, ugyanakkor állandó kiadásokat kell 
teljesítenie a könyvelés és a könyvvizsgálat költségeinek biztosítására, továbbá a banki 
költségekre. Az alapítvány a 2019-es évet -143.000,- Ft adózott eredménnyel, azaz veszteséggel 
zárta. Az alapítvány 2019. évi beszámolója a 2. sz. mellékletben található.  
 
A kialakult helyzetről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
 
„3:403. § [Az alapítvány megszűnése] 
(1) Az alapítvány megszűnik, ha 
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.” 
(2) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 
(3) Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat 
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a 
megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. 
(4) Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon 
belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz 
bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy 
elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a 
kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 
 
A fenti rendelkezések szerint megállapítható, hogy az alapítvány megszűnési okai közül 
legalább egy bekövetkezett arra tekintettel, hogy már több mint 3 éve nem végez tevékenységet 
a céljai megvalósítása érdekében. A kuratórium a megszűnési okot jelezte a T. Képviselő-
testület számára (kuratóriumi ülés jegyzőkönyve: 3. sz. melléklet), továbbá tájékoztatta a 
könyvvizsgálót is. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására 
irányuló polgári nemperes eljárás megindítása ezért indokolt. 
 
A fennmaradó vagyonról szóló rendelkezéseket ugyancsak a Ptk. tartalmazza: 
3:403. § (5) „A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után 
megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.” 
 
3:404. § [A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona] 
(1) Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó 
vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és 
az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az 
alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. 
(2) Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az 
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, 
ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése 
lehetetlen. 
(3)  A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 
alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az 



 

alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a 
vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
Az alapítvány alapító okiratának 12.2. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„A közalapítvány megszűnése esetén az alapító köteles - a hitelezők kielégítése után - a 
megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot a 8. pont 21. 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatni.” 
 
Fentiek alapján a fennmaradó vagyonról is rendelkezni szükséges. Álláspontom szerint a 
Komló Városért Alapítvány az a civil szervezet, mely a leghatékonyabban tudná Komló 
város fejlődését segíteni a fennmaradó vagyon átvételével, ezért javaslom, hogy a 
Képviselő-testület ennek megfelelően döntsön! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 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 
megszűnéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a kuratórium azon tájékoztatásával, hogy a 
Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány tekintetében a Ptk. szerinti megszűnési ok 
bekövetkezett, azzal maga is egyetért. Az alapítvány megszűnése esetére a hitelezők 
kielégítése után megmaradó vagyon a Komló Városért Alapítványt (7300 Komló, 
Városház tér 3.) illeti. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító nevében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az alapítvány megszűnésének megállapítása, így a 
szükséges nemperes eljárás kezdeményezése érdekében.  

 
Határid ő: 2020. november 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2020. október 19.     

Polics József 
         polgármester  







A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.28 13:55:34

02 Pécsi Törvényszék

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

0 2 0 1 0 0 0 0 2 7 7 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.06.39



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

7 3 0 0 Komló

Városház tér

3.

    

0 2 0 1 0 0 0 0 2 7 7

0 2 0 0 P k 2 1 1 9 0  1 9 9 1

1 9 0 3 6 5 6 8 1 0 2

Bareithné Benke Nikolett

Komló 2 0 2 0 0 4 2 7

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.06.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

837 694

837 694

837 694

837 694

600 600

480 237

-243 -143

837 694

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.06.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

143 143 143 143

100 0 100 0

243 143 243 143

243 143 243 143

-243 -143 -243 -143

-243 -143 -243 -143

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.06.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.06.40



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

7 3 0 0 Komló

Városház tér

3.

    

0 2 0 0 P k 2 1 1 9 0  1 9 9 1

0 2 0 1 0 0 0 0 2 7 7

1 9 0 3 6 5 6 8 1 0 2

Bareithné Benke Nikolett

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.06.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.06.40



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

0 0

0 0

243 143

243 143

-243 -143

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.28 22.06.40



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
 

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. 
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