
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2020. június 25-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
93/2020. Kth. 

Önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági 
mellékleteinek elfogadása 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas Város 
Sportjáért Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városért 
Közalapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 
 
Határidő: 2020. június 25. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Karsai Zsuzsanna elnök, Berki Viola Közalapítvány, Hősök tere 1. 
 
Pajor Kálmán elnök, Halasi Csipke Közalapítvány, Kossuth u. 37/A 
 
Horváth Anikó elnök, Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány, Kertész u. 28/A 
 
Szőke Sándor elnök, Városért Közalapítvány, Hősök tere 1.  
 
Juhász Gábor közművelődési referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Szabadi István s.k.      Takácsné Márta Gabriella s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2020. június 29. 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

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

03 Kecskeméti Törvényszék

Zádori Jácint

Berki Viola Közalapítvány

0 3 0 1 2 8 5 5 0   2 0 1 9

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

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.32



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)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 9

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

Berki Viola Közalapítvány

6 4 0 0 Kiskunhalas

Hősök tere

1

    

0 3 0 1 2 8 5 5 0   

0 3 0 0 P k 6 0 0 7 9  2 0 0 3

1 8 3 6 4 8 7 7 1 0 3

Karsai Zsuzsanna Ildikó

Kiskunhalas 2 0 2 0 0 5 0 8

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.33



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

Berki Viola Közalapítvány

3 503 3 503

3 503 3 503

131 44

131 44

3 634 3 547

3 617 3 547

2 000 2 000

229 140

1 500 1 500

-112 -93

17

17

3 634 3 547

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.33



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

Berki Viola Közalapítvány

300 300 300 300

300 300 300 300

300 300 300 300

300 300 300 300

109 175 109 175

103 18 103 18

0 0 0 0

200 200 200 200

412 393 412 393

412 393 412 393

-112 -93 -112 -93

-112 -93 -112 -93

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.33



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

Berki Viola Közalapítvány

300 300 300 300

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.33



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

Berki Viola Közalapítvány

6 4 0 0 Kiskunhalas

Hősök tere

1

    

0 3 0 0 P k 6 0 0 7 9  2 0 0 3

0 3 0 1 2 8 5 5 0   

1 8 3 6 4 8 7 7 1 0 3

Karsai Zsuzsanna Ildikó

alkotóművészek támogatása

1991.évi XX. tv. 121.§

Magyarországon élő természetes személyek

1

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.33



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

Berki Viola Közalapítvány

alkotóművész  pályázati támogatása 200 200

200 200

200 200

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.33



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

Berki Viola Közalapítvány

300 300

300 300

412 393

103 18

412 393

-112 -93

10 12

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.33



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Berki Viola Közalapítvány

Működési támogatás

Kiskunhalas Város Önkormányzata

2019

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.06.02 15.44.33























































A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

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

03 Kecskeméti Törvényszék

Zádori Jácint

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 7 2 0 1 9

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

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.31



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)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 9

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

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

6 4 0 0 Kiskunhalas

Kertész utca

28 A

    

0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 7

0 3 0 0 P k 6 1 0 0 9  1 9 9 1

1 8 3 4 0 2 5 3 1 0 3

Horváth Anikó

Kiskunhalas 2 0 2 0 0 5 0 5

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.32



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

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

379 344

379 344

379 344

379 344

100 100

147 279

132 -35

379 344

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.32



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

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

5 017 5 000 5 017 5 000

5 000 5 000 5 000 5 000

17 17

5 017 5 000 5 017 5 000

5 017 5 000 5 017 5 000

35 35 35 35

4 850 5 000 4 850 5 000

4 885 5 035 4 885 5 035

5 035 5 035

132 -35 132 -35

132 -35 132 -35

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.32



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

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

5 000 5 000 5 000 5 000

17 17

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.32



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

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

6 4 0 0 Kiskunhalas

Kertész utca

28 A

    

0 3 0 0 P k 6 1 0 0 9  1 9 9 1

0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 7

1 8 3 4 0 2 5 3 1 0 3

Horváth Anikó

sporttevékenység

Kiskunhalas közig.ter. élő term. személyek és szervezet

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.32



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

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

4 850 5 000

4 850 5 000

4 850 5 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.32



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

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

5 017 5 000

17

5 000 5 000

4 885 5 035

5 035

132 -35

11

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.32



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány

Működési célú támogatás

Kiskunhalas Város Önkormányzata

2019.01.01-2019.12.31

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Kitöltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.05.07 11.41.32





.-

K|EcÉ szí rŐ rvleuÉ KLET
A

Vá rosé  rt, Kozala pí tvá ny
2019 . é vi Beszámolojához

l. ,A szervezet azonosí tő adatai, bemutatása

Né v: Szóke Sándor
Szé khely: 6400 Kiskunha|as Hosok tere 1
Bejegyzo határozat száma: 0300/Pk.6L06Í /L99I
Nyi|vántartási szám. 03-01-0000119

A számvitel i po|it ika fŐbb vonásai

. 
A beszámo|Ó Összeá||í tásánál a|ka|mazott szabá|vrendszer

.' A számvite|i tÖrvé nyben rtgzltett a|ape|vek, é rté ke|é si e|ö|rások a|apján a|ak|tottuk ki az adottságainknak,
' k rÜlmé nyeinknek |eginkább mé gfe|e|ő' a tÓrvé ny Vé grehajtásának mÓdszereit, eszktzeit meghatározÓ számvité |i

poIitikánkat.

. 
A számvite|i po|itikánk a beszámo|ási ktte|ezettsé get, a va|Ós vagyoni, pé nziigyi é s jÓvede|mi ho|yzetrő| ké sz |Ó
beszámo|Ót he|yezi e|őté rbe. A ttrvé ny a|apján a megbí zhatÓ é s Va|Ós Összké pet adÓ informáciÓszo|gá|tatást é s az ezt

' biztositÓ a|ape|veket a kÖnywezeté s során szervezet nk fo|yamatosan szem elött tartotta.

Jogszabálvi há|té r
2011. é Vi cLXXV tÖrvé ny: egyesu|é si jogrÓ|' a ktzhaszn jogá||ásrÓ|, va|amint a civi| szervezetek mÚkÖdé sé rő| é s
támogatásárÓI

2o11. é vi Xlxxx|. tTrvé ny: a civi| szervezé tek bhÓsági nyi|vántartásárÓ| é s az ezze| Összé fÍ iggó e|járási szabá|yokrÓ|

47912016 (X||.28.) Korm' rende|et a számvite|i tlrvé ny szerintiegyé b szervezetek beszámo|Ó ké szí té sié s kónywezeté si
sajátosságairÓ|

350/2011 (x||. 30.) Kormányr6ndé |e| a civi| szé rwzet k gazdá|kodása' az adománygyűjté s é s a kÖzhaszn ság egyes
ké rdé seirő|

1. A beszámo|ási forma:

A civi| szervezet a számvite|i ttrvé nyben' Va|amint az egyé b szervezetek ktnywezeté sá'Ó| szÓ|Ó kormányrende|etben
' meghatározott szabályok a|apján ké szí tette e| a beszámolÓját.

. ' :(;?], ' .|*t i|*}.é ve9|i4! iuáÜrc. l t}ar i\.: i . j|)!) i1i; i : i ' .] l i j i l l | i : i j í j í .]!! i ; j l r). i :J í i i}: i :

i .  : . ! . i : , j i ! .; . .: j]. i) ' . i  . lJ:5 .$ {) l ;;: ' Í ).;||Ó|i l l :: l/- ' l j í } l1:

::: 'i',i:i;.:.r::!ii :l.li' ..'i.\Í ll)l!,..l;].:::t.|i: :.{'l!i.{]í i..'':lilyiií r-\Í .j:::.ll' l:{.:l';1 j'rlli:.ri}i!

Átté ré s más formájÚ beszámo|Óra csak a tÖrvé nyi határé rté k tri||é pé s, vagy egyé b jogszabá|yi é |Öhás miatt |ehetsé ges.

2. A beszámo|Ó ké szí té sé ve| kapcso|atos idópontok:
. Az tiz|eti é v megegyezik a naptári é We|!
. A mé r|eg fordu|Ónapja:
' A mé r|egké szÍ té s idÓpontia:



X <l 9
I  5 G
ó ys

.x

3. A beszámolo ké szí té se, a|áí rása:
. A beszámo|o nyelve: Magyar
. A|áí ro: ElnÖk

4. A kÖnvvvezeté s módia é s a konvvvezeté ssel kapcsolatos idopontok:

A civiI szervezet a keze|é sé ben' a haszná|atában, a tu|ajdonában |é vö eszkÖzÖkrő| é s azok forrásairÓ|, továbbá a
gazdasági m ve|etekrÓ| a kettős kÖnywezeté s kereté ben biztosí tja' hogy az eszk zokben é s forrásokban bektvetkezett
vá|tozások a va|Óságnak megÍ e|e|ően, Í o|yamatosan, zárt rendszerben' áttekinthetöen keri'i|jenek bemutatálra'

5. A beszámo|Ó kÖzzé té te|e:
A k zzé té te|i kijte|ezé ttsé gé t a civi| szervezet e|ektÍ onikus ton te|jesí ti. '

6. A számvite|i a|ape|vek é rvé nvesité se:

A Vá||alkozás fo|y{atásának e|ve; a te|jessé g e|ve; a Va|Ódiság elve; a kovetkezetessé g é |vé ; a
fo|ytonosság e|ve; az osszemé ré s e|Ve; az ÓVatosság e|ve; a bruttÓ e|számo|ás e|Vé ; az egyedi é rté ke|é s e|ve;
az id be|i e|határo|ás e|Ve; a tarta|om e|sód|egessé ge a formáVa| szemben e|ve; a |é nyegessé g e|ve; a
ko|tsé g-haszon sszeveté sé nek e|Ve.

7. tsszehasonlí thatÓsáobiztosÍ tása
A beszámo|Óban minden té tel lsszehason|ithatÓ az e|ózÖ zleti é v megfe|e|o adatáva|.
E||enőzé s / tne||enőÍ zé s az e|öző Úz|e|i é v(ek) é Ves beszámo|Ójában e|kÖVetett je|entős Összeg hibá(ka)t á||apÍ tott'

meg. Az erí e vonatkozÓ - a mé r|egké szí té s napjáig megismert é s nem vitatott, nem fg||ebbezett, i||etve a jogerőssé . Vá|t

megál|apí tások miatti - mÓdosÍ tásokat a mé r|eg é s az eredmé nykimutatás mindon té te|é né | az e|őzó é v adatai i]e||ett

szerepe|nek' azok nem ké pezik ré szé t az eredmé nykimutatás tárgyé vi adatainak.

20'18 . é vi eredmé ny vá|tozása: 628 e Et

8. K nwvizsqá|ati kÖtelezettsé q
A beszámo|Óra VonatkozÓan a bejegyzett ktnywizsgá|Ó fiigget|en k nywizsgá|oije|enté st adott ki. A tárgy.idcí szaktran a

krnywizsgá|Ói dí j kizárÓ|ag a jogszabá|yi k te|ezettsé gen a|apu|Ó ktnywizsgá|at j09cÍ mé n mert]|t fe|.

il.

1. Az eszktztik é rté ke|é se:
a) A bekeru|é si é rté k:
. az eszk z k Vé te|ekor a té nyIeges beszerzé si ár' Valamint a fe|haszná|ásio kÖzvet|en0| Í e|merij|ő kiadásoki
. nem pé nzbe|i beté tké nt va|Ó áwé te|ekor a |é tesÍ to okiratban, vagy annak mÓdosí tásában megje|t|t é rté k;
. saját e|öá||itáskor a kÖzveflen kó|tsé gok;
. té rí té s né |ktlli átvé te|koí  a piaci é rté k;
. ajándé kba kapott' hagyaté kké nt átvett' ttbb|etké nt fe|le|t eszktzök esé tábon a piaci é rté ki
. speciá|is e|számo|ást igé nye|nek az é rté kpapí rok egyes Vá|tozatai.

b) Az é rté kcstkkené s |eí rás modszerei:
. a tervezett é cs |eí rás e|számo|ásának a|apja az immateriá|is javak é s a tárgyi eszktzÖk aktivá|ási é rté ke;
. aktivá|ás napjátÓ| egyé di|eg, havonta, a tervezett |eí rási ku|csait a|kalmazva' |ineáris mÓdon;
. aktivá|ás napjátÓ| egyedi|eg, é venté , a tervezett |eÍ rási ku|csait a|ka|mazva, Iineáris mÓdon;

a Társaság a kisé rté k (100'000 Ft) egyedi beszerzé si' é |óá||í tási é rté k a|atti tárgyi eszkoz é í té ké t haszná|atbavé te||(or
egy összegben.

c, Az é rté kvesáé s e|számo|ása é s visszairása:
. akkoÍ  számo|unk e|, ha az eszkoz k kÖnyv szerinti é rté ke tartÓsan (ké t mé r|eg-fordulTnapon fenná||Óan) é s je|ent sen

(ké sz|etekné | 25 %.ot megha|adÓ e|té ré s' kÖvete|é sekné | pedig az árbevé te| 2 %-a) magasabb' mint a vizsgá|t eszkÖz . .



VG

t r

. r'nd brdu|at eseté n jraé rté ke|é s me|lett az é rté kveszté s visszaí rása is lehetsé ges a kÖnyv szerinti é rté k Összegé ig.

o e*rus é s devizás eszkÖzÖk é s kÖtelezettsé gek é rté ke|é se:
. r tárolt va|utát é s devizát a té nylegesen fizetett forintÖsszegben kell állományba venni;
. e rcuta é s devizaké sz|etek cstkkené sekor az, MNB kÖzé párfolyamon ke|| elszámolni;
. b k(il6|di pé nzé rté kre szÓ!Ó kÖvete|é sek é s kÖte|ezettsé gek á||ományba vé te|e az MNB kÖzé párfo|yama a|apján t rté nik;

a mé r|egfordulÓ napján meglé vŐ va|uta é s devizaké szletek, ktvete!é sek, befektetett pé nzeszkÖzÖk, é rté kpapí rok é s
kÖtelezettsé gek é rté ke|é se az MNB á|tal, a mé rlegfordu|T napjára meghirdetett kÖzé párfolyamon ttrté nik;

e) Az elozo é vhez ké pest a tárgy idószakban az é rté ke|é si eljárások nem vá|toztak

2. Piaci é rté kelé s

' A befektetett eszkÖzÖk tertt|eté n é rté khe|yesbí té st nem számoltunk el.

3. Valós é rté kelé sen torté nő é rté kelé s

A Társaság nem alka|mazza a valÓs é rté kg|é son tÓÍ tánÓ é Í táka|Óst a pé nz gyi instrumé ntumokra.

l|!' A beszámo|Ó eov63 soraihoz taÉ oző informáciÓk

1. Saiát ré szvé nvek. saiát tlz|etré szek bemutatása:
A szarvezet nem Í ende|ké zik saját É szvé nnys|, é s t]z|gtÍ é sszo|, va|amint visszavá|thatÓ é szvé nnye|, szorvozeti formáia
okán.

2. . |nformáciÓk a kÖtelezettsé oekró|

A Társaságnak nincs o|yan kÖte|ezettsé ge, ame|y 5 é vet tÚ|i futamidé jÜ' é s zá|og,ogga| vagy hason|Ó joggá| terh6|t
lenne.

. 3. Kivé te|es naovsáo é s elöfoÍ du|ás bevé te|ek. kÖ|tsé oek é s ráfordÍ tások

A számvite|i po|itikában meghatározott kivé te|es nagyságti é s előfordu|ás bevé te|ek, kÖltsé gek é s
ráfordí tások az adott é Vben nem fordu|tak e|ó!

4. A ie|entös mé r|eo- é s eredmé kimutatás sorainak bemutatása
4 számvlte|i po|itika a|apján jo|é ntósnek minÓs |:
A beszámolÓ sgé szÓre vonatozÓan a mé r|eg föÖsszeo alapján:' 20o/o o eFt
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- A mé rlegben jelentósnek minósí 'i ló té telek:
A nté r|eglren jelentósnek mintí sii l<j té te| a lreszárno|ási idószakbarr nem vo|t!

. Az eredmé nykimutatásban jelentósnek minós ló té telek:
Az eredmé nykimutatásban je|entősnek minósti|cí  té tel a beszámo|ási idószakban nem vo|t!

Táié koztato adatok

A tárqvé vi munkaválla|Ói lé tszám, bé r. szemé |vi ielleqti eqvé b kifizeté sé nek bemutatása
Az statisztikai álIományi |é tszám: 0 f o

2, A vezetó tisztsé qvise|ók. iqazqatósáq. fe|Üqveló blzottsáq á|ta| a beszámolási idószakban fe|vett

- A vezeto tisztsé gvise|óknek a tárgy é vben adott e|o|eg, Vagy kÖlcson nem volt.

A Szervezetné | Í e|Ügyelo bizottság mukodik, dí jazásban tagkai nem ré szesÜ|tek.

Az adózott eredmé nv fe|hasznáIására tett iavaslat:

oszta|é k jÓVáhagyásra a civiI szervezetné | nem kerii|het sor, ennek é rte|mé ben szervezet nk eredmé nyé t nem osztja Í e||

4. A Kapcso|t fe|ekke| bonvolí tott uov|etek
A szervezetné | a tárgy é vben nsm vo|t olyan kapcso|t fe|ekke| bonyo|Í tott Ügy|ete' ame|y lé nyBges |ett vo|na' é s'nen) a

szokásos oiaci fe|té te|ek ktzttt va|Ósu|t meo.

Kapcsolt vál|alkozásokkal szembeni tranzakciok
A Szervezetnek nincs kapcso|t vá||a|kozásokka| szemben a Szt.-ben nevesí tett kÖvetelé se é s kÖte|ezettsé ge'

A mé r|eqben meq nem ie|eno kotelezettsé qekrol

A beszámolási idoszakban nem ke|etkezett olyan kÖtelezettsé g, ame|y a konyvekbe ne kerult vo|na be, viszont a
beszámo|ó, i|letve a társaság gazdasági he|yzeté nek a megí té lé se szempontjábT|jelentósé ggel bí rna'

2020, február 29.

1 .

5.

6 .

jogosult



kettós kiinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí te
é ves beszámolõja é s kiizhaszn sági mellé klet

201.9. é v

A s;zervezetet nyi|vántartÓ bí rÓság megnevezé se:

|09 Kecskemé ti T rvé nyszé k I

Bekti|dó neve (UgyÍ é |kapu Vagy Cé gkapu)

Sz:é csé nyiné  Nagy Katalin

S'zervezet / Jogi szemé |y szervezeti egysé g neve:

Városé rt K za|apí tvány

Nyi|vántartási szám' l-oTsl-Etr- Tárgyé v: r'F Fl--,-l
|dószak terjedeIme: egé sz uu ffi toredé k uu! EEEp-pE-EE EEEE-EE-Ep

idÕszak kezdete idÕszak vé ge

0 0 0 0 L L 9

xittlito verzió:2.96.0 Nyomtatvány verziõ:L,Z Nyomtatva: 2020.06 .03 L7 .L4.07



A kettós ktinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámolõja é s ktizhasznrisági mellé klet

2019. é v

PK-s42

A szervezetet nyilvántartÓ bí rÓság megnevezé se:

03 Kecskemé ti Torvé nvszé k

Tárgyé v:

f'f.TTtrl
ldcí szakterjedelme: egé sz u" X toredé k u'! EEEE-Er-rr EEpE-rE-Erl

idcÍ szak kezdete idószak vé ge

Vá|assza ki ' hogy a beszámo|o (é s k zhasznltsági me||é kIet) az a|ábbiak k<izti l melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szemé ly szervezeti egysé g (származtatott jogi szemé |y)
m
!

Szervezet neve:

Városé rt Kozalapí tvány
Szervezet szé khelye:

lrányí toszám: 
EEEE

TeIepu|é s:
Kiskunhalas

Kozterr.i let neve:

Házszám:

Hóscik
KozterÜ|et jeI lege: tr.----l'l---l-l

E-----l 
Lé pcsÕház: 

t----l 
Eme|et: Ajto

Jogi szemé |y szervezeti egysé g szé khelye:

TeIepu|é s:lrányí toszám: 
!!!!

KozterÜ|et neve:

Házszám:

Ktzterr-i let jel lege:

ffi-Etr-ffi
q/ffi | 61rl ol 6TZTI/lrl el eli

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

Szervezet / Jogi szemé ly

Szervezet /  Jogi  szemé ly
ké pvise|c í jé nek neve:

Ké pvise|ó a|áí rása:

KeItezé s:

Kiskunhalas

0 l 0 l 0 l 0 l 1 1 1 - 1 9

szervezeti egysé g

szervezeti egysé g

adÓszáma: 1 l le l l0 l l4 l le l l  L l l3 l l7 -E-EE

Szóke Sándor

EEET-EE-EH

Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

K itt' |tó v erziõ :2.96. 0 N yo mtatvány v erzi Ó :L.2 Nyomtatva: 2020.06.03 L7.L4.07
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|Városé rt Köza|apí tvány l

1 A kettós ktinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett
I aves beszámolõja é s kiizhaszn sági mellé klet

2019. é v
-'*'""'". r:"gi 'zemé ly szervezeti egysé g neve:

Nyomtatva: 2020.06.03 L7 .L4.07

Az egyszer sí tett é ves beszámolÓ mé r|ege (Adatok ezer forintban.)

t tozo ev E|Õzó é v
heIyesbí té se

Tárgyé v

r.szwÖztrc 1nrcrí vÁt<;
A. Befektetett eszkozok 1 105 640

|. lmmateriá|is javak

ll '  Tárgyi eszkozok L 105 640

|||' Befektetett pé nzugyi eszkozok

B. ForgÓeszktzok ls 656 I 306

l '  Ké sz|etek

|| .  Kovete|é sek 61_ 6t

I l l '  Erté kpapí rok

lV.  Pé nzeszkozok 15 595 8 245

()' Aktí v idóbe|i elhatáro|ások

E{3ZKÖZÖl( ÖSSZESEN L6 76L 8 946

ronnÁsoK (PASSZí vÁrc)

D. Saját tóke 3 309 2 2 M

|. lndu|Ó tóke|jegyzett tóke 100 L00

l |. Tókevá|tozás/eredmé ny 4 902 3 209

|||. Lekotott tartalé k

|V. É rté ke|é si tartalé k

V. Tárgyé vi eredmé ny a|aptevé kenysé gbó|
(koZhasznÚ tevé ké nysé gbó|) -1 693 -1- 065

V|. Tárgyé vi eredmé ny válla|kozási tevé kenysé gbó|

E' Cé ltartalé kok

F. Kotelezettsé oek I 952 6 702

l' Hátrasoro|t koteIezettsé gek

l|. Hosszu |ejáratÚ kote|ezettsé gek

l l|. Rovid lejáratÚ kotelezettsé gek 9 952 6 702

G' Passzí v idóbe|i elhatáro|ások 3 500

FORRASOK OSSZESEN L6 76L 8 946

Kittí |tÕ y er zió :2.96.0 Nyo mtatvány v erzió :L.2

V
\
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A kettós kiinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámoloja é s kiizhasznrisági mellé klet

201.9. é v

re#
p11-5.[5.á=

I .'{
i q )
. N
' .  q)
>

N
a

Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve: -l
IVárosé rt K za|apí tvány _--.,

AlapteVé kenysé g Vá||alkozási tevé kenysé g

elózó é v
helyesbÍ té se

tár11yé v

. -
5 049

elózó é v
helyesbí té se

1. Erté kesí té s neno árbevé tele

3;.á[!"'.. 
saját te|jesÍ tmé nyek

3. Egyé b bevé te|ek

ebbcí |:

- tagdí j

- a|apí totol kapott befizeté s

- támooatások

ebbó|: adományok

A. Összes bevé te| (I+-2+3+4)

ebbó|: kozhaszn tevé kenysé g
bevé teIei L7 LLs

5. Anyagje|legtÍ  ráford í tások L4 572 L4 572

6. Szemé lyi jelleg ráfordí tások

ebból : v ezeto tisztsé gvi se|ók
juttatásai

7. Erté kcsokkené si leí rás

B. Egyé b ráfordí tások

9. Pé nztiqvi mtjve|etek
ráfordí tásái

B. tsszes ráfordí tás
(5+6+7+8+9)

ebbcí |: kÓzhaszn tevé kenysé g
ráÍ ordí tásai

10. AdÓfizeté Si kotelezettsé g

D. Tárgyé vi eredmé ny (C-10)

Az egyszertÍ sí tett é ves beszámolo eredmé nykimutatása
(Adatok e)er fori ntL,an. )

Osszesen

32 326

32 326

-L 065

-L 065

K itt' Itó v erziõ :2.96. 0 Nyo mtatvány v er ziõ :L.2 Nyomtatv a: 202O.06.03 L7 .L4.01'
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Nl A kettós kiinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett

é ves beszámolõja é s kiizhasznrisági mellé klet

2019. é v

PK-542

srrrvizeJ t Jogi szemé |y szervezeti egysé g neve:

Az egyszer sí tett é ves beszámolÓ eredmé nykimutatása 2. @datokezerforintban.)
Összesen

Tájé l.loztató adatok

A' Ktizponti ko|tsé gveté si
talnogatas

B. He|vi onkormánvzati
koltsrigVeté si támogatás

Alaptevé kenysé g VálIa|kozási tevé kenysé g

D' Az: Europai UniÓ ko|tsé q-
veté s;é ból vaqy más á|lamiol,
n e mz:etkozi s7ervezettcí |
szárrnazÓ támogatás

E. A szetné |vi iovedelemadÓ
ttte0 ltatár ozot( ré szé nek az
ac|özi rendeJkezé se szerinti Í el-
haszná|ásáró| szo|o 1996. é vi '
CXX\/|.torvé ny a|apján átuta|t
osszeg

árosé rt KozaIapí tvány

F. Kclzszolgáltatási bevé te|

G. Ariományqk

K i tt' |tÕ ve rz i Ó : 2'96.0 Nyo mtatvány v erziÓ :L.2 Nyomtatva: 2020.06 .O3 L7,L4.O7

K nyvvizsgálÓi záradé k
Az adatok konyvvizsgá|attal alá vannak támasztva. 

, -- ----- 

m |gen ! Nem
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A kettós kiinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámoloja é s kiizhaszn sági mellé klet

201.9. é v

1.. Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g azonosí tÓ adatai

1.1 Szervezet

Városé rt Kciza|apí tvány
1.2 Szé khe|y

lrányí toszám:

KozterÜ|et neve: Kozterulet jel lege:

Lé pcsÕhá'' r-l Eme|et: l-l Ajto:

EEEE TelepÜlé s:

Házszám:

1.2 Szé khely

Irányí tÓszám:

KozterÜ|et neve:

Házszám.

1.3 Ügyszám:

1".4 Nyilvántartási szám:

1..5 Szervezet IJogi szemé |y

]..6 Szervezet lJogi szemé |y
ké pviselójé nek neve:

Kozterulet

t----__l Ajti:

szervezeti egysé g

szervezeti egysé g

ful-m / ffi EEEEEL /lí l 91 9;h]
ffi-m-ffi

adõszáma: L l l e l l o l l 4 l l e l l l l l 3 -E-EE
Szóke Sándor

Kiskunhalas

1..1- Jogi szemé |y szervezeti egysé g

TeIepÜ|é s:

2.Tárgyé vben vé gzett alapcé l szerinti é s ktizhasznu tevé kenysé gek bemutatása

szttitilcus, reltdezett városké p, utcakÉ p é s kozé ptiletek kialakí tásiirlak segí trise' KfiZutak é pÍ tÉ s*,
anlartása. Parko}t, z{j!dteri.iletek kialat{í tása, Í etlntantása" É áz, saennynrí zcsatrÖrna É pí té *.

orlryezetvé dellrr* Í eledátÉ k vé glehaj'tása. Kiskurrlralas váresáhan llr*grend*et*sr* kerii|6 se[ineti
endezverty*k kr'llturáIÍ s É s 5port pnogr'alrrjainak tzurrogatása. Kiskutrlra|asi á|larrdo |akosols ktilÍ o!r|i.

itz! gyogyk*zelé sé lrek eÍ  segí tÉ se" A ktilÍ o!di EyÓgykeaelástrer sziitcsé ge* orvosi iavaslat alapiárr a
í rsadalolrrb!ztosí tás áttal tlenr fedezgn koltsé gektrer trizrrrsitást tálnogatást, tlletve lroaeájárulást'

sltltnlra|asi egé sasé gl é s szoc!áIls k eÍ eladatokat gl|átó alapí tványo}r, egtryesiilerek, civil 5Ztrvezetek
álrrogatása, É v*rtt* kltelez6err kiÍ rarteÍ Ó rryilváltos pátyázat tján. Tucloruátryos é s islrreretteriesztci

é ker.lysé g tárlrogarága" Kisfcurrhalas város t rté neté t rÉ szletesen Í *!dolgozÓ helytt!rté ltett krttatdttrrllrka
i  fe!té telei l lek hi

3. Kozhasznri tevé kenysé gek bemutatása (tevé kenysé genké nt)

3.1 K zhaszn tevé kenysé g megnevezé se: Helvi k zossé qi támoqatás

3.2 Kcizhaszn tevé kenysé ghez kapcso!ÓdÓ kcizfeladat, jogszabályhe!y: zoLL. é vi CLXXXIX trv

M aro heIvi onkormánvzatai rol

3.3 K zhaszn tevé kenysé g cé lcsoportja: Kiskunhalas é s kornvé ke

3.4 Kiizhaszn tevé kenysé gbó| ré szesii lók |é tszáma:

3.5 Ktjzhaszn tevé kenysé g fóbb eredmé nyei:
4300

ohlr aktí v tárrrogato seg1í tsÉ gtrÉ u*! sikeresen kert-i[t nregr*tldezÉ sre 2019 É vlren a XX.H'H. 5e {ireti f{'apnk" A
(}5 tobt] x-0 krtr.es t<onz*tÉ btil é rkearek vetrr|É g*k"

K itt' ltó v erziõ :2.96. 0 Nyo mtatvány v erziõ :L,2 Nyomtatva: 2020.06.03 L7 .L4.O7
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\ N :,ffi A kettós ktinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett

é ves beszámolõja é s ktizhasznusági mellé klet

Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

árosé rt Kozalapí tvány

Cé | szerinti juttatás megnevezé se

Dí jugratÓ Országos Minósí tó Verseny

Cé | szerinti juttatás megnevezé se

Cé | szerinti jutattás megnevezé se E|Õz6 é v

Cé | szerinti juttatások kimutatása
(trsszesen)

Cé | szerinti iuttatások kimutatása
(mind sszeien)

:'. cé l szerinti jutattások kimutatása

(i. Vezetó tisztsé gviselóknek ny jtott juttatás

\Kr\S\\Sxslrrsí I.SSS\\5sssr\s\sasr5sssrrSS'3.

t

(Adatok eze r forintban.)

\{5sss\s\ss.aqaqS$,q<l3S4'S<

E|óz6 é v (1.) Tárgyé v (2)

E|Õzó é v (1) Tárgy é v (2)

Vezetó ti sztsé qvise|óknek
juttatás (mindõsszesen):



w,
A kettós kiinyrnritelt vezetó egyé b szerve Zet egyszerií sí tett

é ves beszámolõja é s ktizhasznrisági mellé klet

201-9. é v

x
PK-5,12

?=

Szervezet / Jogi szemé |y szervezeti egysé g neve:

Városé rt K za|apí tvány

7. Kcizhasznu jogá|!ás megáIlapí tásához sztiksé ges mutatok (Adatok eze r fo r i ntban. )

Alapadatok Elózó é v (1) Tárgyé v (2)

B. É ves tjsszes bevé tel L7 LLs 3L 26L

ebbcil:

C. A szemé |vi iovedelemado meqhatározott ré szé nek az
adozó rend lk-ezé se szerinti felhásználásárÓI szÓlÓ
1-996. é vi CXXV|. ttirvé ny alapján átuta|t tisszeg

D. Ktizszolgá|tatási bevé te|

E. Normatí v támogatás

F. Az Europai Uniõ strukturáIis aIapjaibõl, l l letve
a Kohé ziÓs A|apbo| ny jtott támogatás 3 595 s 31_8

G. Korrigá|t bevé tel [B.(c+D+E+F)] L3 520 25 943

H. Osszes ráfordí tás (kiadás) L8 808 32 326

l. Ebból szemé |yi jelleg ráfordí tás L56 2L4

J. Kozhasznu tevé kenysé g ráfordí tásai L8 807 32 326

K. Adozott eredmé ny -L 693 -1_ 065

L. A szervezet munkáiában ktjzrem k dó k zé rdek onké ntes
tevé kenvsé oet v é gzo.szemé lvek száma
bk zé rdekí Í  tinkántes tevé ké nvsé qról szÓlo
2oos. é vi LXXXV!ll. ttirvé nynek meg-fe|e|óen)

E rÕfo r r ás e l l átotts ág m utatÓ i Mutati fe/Jesí fé se

lgen fr/em

Ectv. 32. S (4) a) [(81+82)/2 > L.000.000, - Ft] B n
Ectv. 32. S (4) b) [K1+K2>=o] ! E
Ectv. 32. S (4) c) [(11-+12-A1--A2)/(H1+H2)>-0,25] n E

T árs adal m i támog atoÍ Í ság m utatoi Mutato teljesí té se

Ectv. 32. S (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] n tx
Ectv. 32. 5 (5) b) [(J1+J2)/(H1-+H2)>=Q,5] E n
Ectv. 32. s (5) C) [(L1+L2)/2>= 10 fó] n E

Kit |tÕ verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió L.Z Nyomtatva: 2020.06.03 L7.L4.07



A kettós ktinywitelt vezetó egyé b Szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámolõja é s kiizhaszn sági mellé klet

2019. é v
lSrryvczet í  Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

I

|Városé rt K za|apí tvány I

PK-542

Tátnogatási program eInevezé se: Dí jugratÓ országos Minósí tó Verseny

TátnogatÓ lnegnevezé se : Kiskunhalas Város tnkormányzata

rámogatás forrása:

kozponti ko|tsé gveté s n
t t
l--J

onkorm ányzati ko|tsé gveté s m
nemzetkÖzi Í orrás !
más gazdálkodÓ !

Tátnooatás idótartama: 2019 é v

Tárnogatási osszeg: 5 000 000

- etl l lrcj| a tárgyé vre juti osszeg: 5 000 000

- tárgyé vben feIhaszná|t osszeg: s 000 000

tárgyé vben foIyósí tott osSzeg: 5 000 000

Tátttogatás t í pusa: visszaté rÍ tendÕ ! vissza nem té rí tendó m
Tárgyé vben Í elhasznált Összeg ré szletezé se jogcí menké nt:

Szr:mé |yi

Dologi 5 000 000

Felhalmozási

tsszesen: 5 000 000

. Támogatás tárgyé vi fe|haszná|ásának szóveges bemutatása:

l c 'É
|Egyesiiler. E cé lkirÜzé s nagyon jÓnak é s hasznosn$k t,izonyu|r, hiszé n Kigkuntlalas takossága é s kÖrnyé kbe|i I

|takoso.k 
mé ge|é gedé sé ré  igen nagy sZá Ú né zósé req Órvendezen a rgndezvé nyDek 

lIrlI
Az iiz|eti é Vben vé gzett fóbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

l ltltt
K ito I tó v er zió :2.96. 0 Nyo mtatvány v erziõ :!.2 Nyomtatva: 2020.06.03 L7,L4,07
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A kettós kiinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett

é ves beszámolõja é s kiizhasznrisági mellé klet

201-9. é v

,x
Támogatási program elnevezé se:Városé rt Kiizalapí tvány M kcidé si támogatás

TámogatÓ megnevezé se: Kiskunha|as Város onkormányzata

Támogatás forrása:

kozponti koltsé gveté s !
on kormányzati koltsé gveté s m

!nemzetkozi Í orrás

más gazdá|kodÓ !
Támogatás idótartama: 2019 é v

Támogatási osszeg: 200 000

- ebból a tárgyé vre juto osszeg: 200 000

tárgyé vben felhasznált osszeg: 200 000

tárgyé vben folyÓsí tott osszeg: 200 000

Támogatás tí pusa: visszaté rí tendÕ ! vissza nem té rí tendó m
Tárgyé vbe n f eI has zná|t iisszeg ré szletezé se i o gcí men ké nt:

Szemé |yi

Dologi 200 000

Felhalmozási

tsszesen: 200 000

Tám o g atás tárgyé vi fe| haszná|ásának szoveges be m utatása:

kei'llyvelé si dí i ré szbeni fedeaetÉ re tudluk h.e az A|apí tvány nriikódÉ si tárrrog*tásár.

Az Üzleti é vben vé gzett fóbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

szervezet l Jogi szemé |y szervezeti egysé g neve:

IVárosé rt KÖzalapí tvánv l

Kitt'ltó verziÓ :2.96.0 Nyomtatvány v erziõ:L.2 Nyo mtatva: 2020.06.03 L7 .L4,07



A ketttí s ktinywitelt vezettí  egyé b szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámoloja é s kiizhasznrisági mellé klet

2019. é v
Srcrvczet / Jogi szemé |y szervezeti egysé g neve:

PK-542

yaosé rt Kozalapí tvány

Tátlogatási program e|nevezé se: XXXX. SZiireti Napok

Tátnogató megnevezé se : Kiskunha|as Város tnkormányzata

Tárnogatás forrása:

n
=
lxi

kozponti koltsé gveté s

on kormányzati ko|tsé gveté s

!nemzetkozi forrás

!más gazdá|kodÓ

Tátnogatás idótartama: 2oL9 é v

Tátnogatási osszeg: B 200 000

- elbbó| a tárgyé vre jutó osszeg: I 200 000

tárgyé vben feIhaszt'tá|t osszeg: 8 200 000

- tárgyé vlJen folyÓsí tott osszeg: I 200 000

Tátnogatás tí pusa: Bvissza nem té rí tendó!visszaté rí tendÕ

Tárgyé vben felhasznáIt trsszeg ré szletezé se jogcí menké nt:

Szenté |yi 2L4 37L

Do log i 7 985 629

Í :eI l taImozási

tsszesen: 8 200 000

Támogatás tárgyé vi Í e|haszná|ásának sz veges bemutatása:

lror

|1 
. |('tl-es ki'rzeté bó| é rkeztek vend6gek 

I
tl
tl

Az í lz|eti é vben vé gzett fóbb tevé kenysé gé k é s programok bemutatása

f
tl
tl
tl
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A kettós ktinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett

é ves beszámolõja é s kiizhasznrisági mellé klet

20L9.ev

,:K7 O
F

U

Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

Városé rt Ktjzalapí tvány

Támogatási program elnevezé se: XXXX. Sztireti Napok

Támogato megnevezé se: Kunság-Halas Nonprofit Kft

Támogatás forrása:

kozponti koItsé gveté s !
onkormányzati ko|tsé gveté s !

!nemzetkozi torrás

más gazdá|kodo m
2019 é v

Támogatási osszeg: 3 000 000

- ebból a tárgyé vre jutó osszeg: 3 000 000

- tárgyé vben felhaszná|t osszeg: 3 000 000

tárgyé vben fo|yosí tott osszeg :

Támogatás tí pusa: visszaté rÍ tendÕ ! vissza nem té rí tendó m
Tárgyé vben Í e| has zná|t tisszeg ré sz|etezé se j o gc í men ké  nt :

Szemé lyi

Dologi 3 000 000

Felhalmozási

Osszesen:
. -

3 000 000

Támogatás tárgyé vi felhasználásának sz veges bemutatása:

r
aktí v tánregarÓ segÍ rsÉ gé vel sikeresen kerii|t nregr*ndezé sre uÜlg é vlren a XXHX" Saiireti h}apok' A város tolrlr
-es kiireelé lrÖl É rkezteÍ { vendé g*k.

Az zleti é vben vé gzett fóbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Kit ltó verziõ:2.96.0 Nyomtatvány verzió:L.Z Nyomtatva: 2020.06.03 L7 .L4.07
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A kettós ktinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett

é ves beszámolÓja é s kiizhasznrisági mellé klet

2019. é v
bpt I Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

árosé rt Kozalapí tvány

r alnogarási pr ogr am e\nevezé se.. XXXX. Sz teri Napok

Tátnogato megtrevezé se : Mol Nyrt

Támogatás forrása:

kozponti koltsé gveté s T
onkormányzati ko|tsé gveté s !
nemzetkozi Í orrás !
más gazdá|kodÓ m

Tátnogatás idótartama: 2oL9 é v

Tátnogatási osszeg: 500 000

. erbbÕ| a tárgyé vre jutÓ osszeg: 500 000

tárgyé vben feIhasznált osszeg: 500 000

tárgyé vben folyÓsí tott osszeg:

Tátnogatást í pusa: visszaté rí tendó ! vissza nem té rí tendÕ m
Tárgyé vben fe|haszná|t irsszeg ré szletezé se jogcí menké nt:

Szr:rné |yi

Dologi 500 000

[:eIhalmozási

Osszesen: 500 000

. Támogatás tárgyé vi fe|haszná|ásának sz.iveges bemutatása:

|1o 

I D'é 5 kii.zeré b6| é rkeztek vendé gek 
Itl

ll
L_ l

'Az .iz|eti é vben Vé gzen Í õbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

T
l ltl
lrl - l
KitCrItó yerziÓ : 2.96.0 Nyomtatvány v erziõ:L,2 Nyomtatva: 2020.06.03 L7 .L4.07
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PK-5,42

Szervezet / Jogi szemé ly szervezeti egysé g

árosé rt Kozalapí tvány

Egy tt a Ha|asi Ku|t ráé rt

A kettós kiinYwitelt vezetó egyé b szeTvezet egyszerí í sí tett
é .,.' b é számolõj a é s kí áhasznrisági mellé klet

201-9. é v

Támogatási program elnevezé se:

ME.unios Fej|eszté si A|apTámogatÓ megnevezé se:

kozponti koltsé gveté s

onkormányzati koltsé gveté s In-nemzetkozi Í orrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó !
201.9 é v

5 3L7 600

5 31_7 600

5 3L7 600

Támogatás idÕtartama:

Támogatási osszeg:

ebból a tárgyé vre jutÓ osszeg:

tárgyé vben feIhasznált osszeg:

visszaté rí tendó vissza nem té rí tendÕ m

tárgyé vben foIyósí tott osszeg:

Támogatás tÍ pusa:

Tárgy'é vben Í ethasznátt tisszeg ré szletezé se jogcí menké nt:

Szemé lyi

Felha|mozási

5 31-7 600

Támogatás tárgyé vi fe|használásának szÖveges bemutatása:

Az zteti é vben vé gzett fóbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

Kito|tó verziÓ : 2.96.0 Nyomtat v ány v erzió:L.2 Nyomtatva: 2020.06.03 L7,L4.07
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lbttt / Jogi szemé ly szervezeti egysé g neve:

A kettós ktinywitelt. yezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámol ja é s kiiihaszn sági me[lé klet

2019. é v
PK-542

Tát.trogatási program e|nevezé se: Dr. Tuska Pé ter támogatás

TáthoqatÓ meg nevezé se :

Tátnogatás forrása:

kozponti ko|tsé gveté s !
on kormányzati ko|tsé gveté s m
nemzetkozi Í orrás !
más gazdá|kodÓ !

Tátnogatás idÕtartama: 2o19 é v

Tátnogatási osszeg: 20 000

elbbó| a tárgyé vre jutó osszeg: 20 000

tárgyé vb9n feIhaszná|t osszeg: 20 000

tárgyé vben Í oIyÓsí tott osszeg: 20 000
ITátttqgatás tí pusa: 

-- I
t a r

Szr:mé |yi

Dologi

visszaté rí tendó n vissza nem té rí tendÕ M
t - l  L J

gyé vben fe|használt sszeg ré sz|etezé se jogcí menké nt:

20 000

FeIl lalpozási

tsszesen: 20 000

Tám o gatás tárgyé vi feI hasznáIásának sz ve g es bem utatása:

lr z *tkci e i veí s*nyen valÓ ré savÉ tel tárrr og.atása,

Az z|eti é vben vé gzett fóbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

árosé rt Koza|apí tvány

K itcl |tÕ v er zió :2.96. 0 Nyo mtatvány v erzió :L.2
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A kettós kiinywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí í sí tett
é ves beszámolÓja é s kiizhasznusági mellé klet

201.9. é v

PK-5.4

szervezet l Jogi szemé |y szervezeti egysé g neve:

I
|Városé rt K.jzalapí tvány l

Támogatási program elnevezé se: Dr. Tuska Pé ter támogatás

Támogató megnevezé se:

Támogatás forrása:

kozponti koltsé gveté s n
onkormányzati ko|tsé gveté s n

!nemzetkozi forrás

más oazdálkodó m
Támo gatás id cjtartam a: 201"9 é v

Támogatási osszeg: 975 000

- ebból a tárgyé vre jutÓ osszeg: 975 000

- tárgyé vben fe|használt osszeg: 975 000

975 000

Támogatás tí pusa: visszaté rí tendó ! vissza nem té rí tendó m
Tárgyé vben fel has zná|t sszeg ré szIetezé se jogcí men ké nt:

Szemé |yi

Dologi 975 000

FeIhalmozási

Osszesen: 975 000

Támogatás tárgyé vi felhaszná|ásának sz veges bemutatása:

Az Í iz|eti é vben Vé gzett fõbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása

I
tl

I

K ito ! tó v er zió :2,96. 0 N yo mtatván y v erziõ :L.2 Nyomtatva: 2020.06.03 L7 .L4.07



A kettós kónywitelt vezetó egyé b szervezet egyszerí Í sí tett
é ves beszámolõja é s kiizhaszn sági mellé klet

201.9. é v
Szervezet / Jogi szemé |y szervezeti egysé g neve:

Várrosé rt Kciza|apí tvány

PK-542-01 K nywizsgál i jelenté s

PK-542-02 Sziiveges beszámol

PK:542-03 Kiegé szí tó mellé klet

Mellé klet csatolva: 
n

Eredet:el rendelkezik 
n

MeIIé kIet csatolva: 
f|

Eredetivel rendelkezik, 
n

Mellé klet csatolva: 
n

Eredetivel rendelkeztk, 
f]

CSATOLT MELLEKLETEK
(Me|lé klet tí pusonké nt csak 7 dokumentum csatolhatÓ)

. 1-. Megje|ení té sre kerÜló me||é k|etek

2. Mlegje|ení té sre nem ker |ó me|Ié kletek

l( it ItÕ ve rzi Ó : 2.96.0 Nyomtatvány v erzió:1..Z Nyo mtatv a: 2O20.06.03 L7 .L4.O7

PK-542-04 Meghatalmazás

ioqosultsáq iqazolõsa, amennviben nem a szervezet saiõt Cé qkaouiõn
vagy n.eni á.õejegyzett,ké pviseló Ügyfé Ikapujón keresitijl keí ut 

'

e lorcneszrcsre a Deszamorc

MeIIé kIet csatolva:

Er edetivel rendelkezik :





FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Városért Közalapítvány alapítóinak  

Vélemény  

Elvégeztem a Városért Közalapítvány („a Társaság”) (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 02 Pk. 61061/1991/62)  2019. 
évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i 
fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 8.946 E Ft, a tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -1.065 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti 
évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a közhasznúsági mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 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 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 
– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 
fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 
való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól 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 megfelelek az 
ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
véleményemhez.  

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Városért Közalapítvány 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a 
közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő 
elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem 

vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú 
bizonyosságot nyújtó következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb 
információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen 
ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy 

egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a 

következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt 
jelenteni.  Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

 



A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

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

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

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 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 éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 
és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 
állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a 
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata 
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 
azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

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

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 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 a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha 
a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a 

független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást 
folytatni. 

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a 



kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves 
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 
kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

 

Kiskunhalas, 2020.06.03. 

 

 

 

 

 

   Takács Szilvia 

  Kamarai tag könyvvizsgáló  
  Nyilvántartási szám: 005982 
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Nemzetközi 

Berki Viola Közalapítvány 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

     Teljességi nyilatkozat     

   

           

Takács Szilvia könyvvizsgáló részére     

Dátum: 2020.06.04. 

A jelen teljességi nyilatkozat a Berki Viola Közalapítvány („a Társaság”) 2019. december 31-ével végződő évre 

vonatkozó beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a közhaszúsági melléklet a továbbiakban együtt: „a 

pénzügyi kimutatások”) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja 

annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. 

törvény ("a Számviteli törvény") előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a 

Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az 

egyszerűsített éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is. 

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat: 

Pénzügyi kimutatások 

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek 

megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő 

elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet 

adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket 

következetesen alkalmaztuk az 2019. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások 

elkészítése során is. 

2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott 

személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, 

amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást. 

3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk 

alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb 

becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.  

4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel 

összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, 

az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzátadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a 

szóbeli és írásbeli garanciákat 

5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a 

pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény 

helyesbítést vagy közzétételt ír elő.  
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6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során 

feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a 

pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, 

mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.  

7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó 

bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, 

valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb 

tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide 

nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való 

utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel). 

8. Nincs tudomásunk bárminemű egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a 

cégünk pénzügyi helyzetét. 

9. Kijelentjük, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk és felmérésünk alapján 

nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek önmagukban vagy együttesen olyan 

lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely jelentős kétséget vethetne fel a Társaságnak a 

vállalkozás folytatására való képességét illetően, a pénzügyi kimutatások fordulónapját követő 12 

hónapot átölelő pénzügyi időszak vonatkozásában. Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek 

olyan események vagy körülmények, és nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, amelyeket a 

vállalkozás folytatásával kapcsolatban közzé kellene tennünk a kiegészítő mellékletben. 

10. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban: 

o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló 

megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges 

számszerű adatokat és magyarázatokat; 

o a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás 

eredményre gyakorolt hatását 

o a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait. 

11. Megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak: (ha és 

amelyek relevánsak az alábbiak közül) 

o A Társaság kapcsolt vállalkozás, igazgató, tisztségviselő vagy egyéb harmadik személy - ideértve 

ügyfeleket - nevében tett szóbeli garanciái. 

o Részvény visszavásárlási opciók vagy megállapodások; vagy opciók, részvényutalványozások, 

konverziók vagy más követelmények miatt fenntartott részvények. 

o Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegyenlegeket 

vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások. 

o Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások. 

o Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások. 

A rendelkezésre bocsátott információ 
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12. Megadtuk Önöknek az alábbiakat: 

o hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások 

elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb 

anyagok; 

o további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá 

o korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek 

tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését. 

13. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások 

tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem 

kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, 

vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény 

szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó 

törvények és jogszabályok előírnak. 

14. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket. 

15. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások 

csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.  

16. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt 

csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van: 

o vezetés, 

o a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy 

o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.  

17. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, 

elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos 

információt.  

18. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, 

amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi 

kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől 

nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne 

megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi 

kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-

teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra 

19. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt 

felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.  A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi 

információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel 

megvalósult ügyleteit. 

20. A 2019. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla 

egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő 

jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre [kivételek felsorolása, ha vannak], és nincsenek 

olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen 
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eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.  

21. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének 

véleménye szerint érvényesíthetők lennének. 

22. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen 

befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. 

23. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának 

külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban. 

24. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, 

amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos 

törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék. 

25. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely 

jelentős hatással lehetne a 2019. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az 

azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy 

kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége 

eredményében.  

 

Társaság képviselőjének cégszerű aláírása 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány alapítóinak  

Vélemény  

Elvégeztem a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány („a Társaság”) (6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A., 03 Pk. 

61009/1991/45) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló 

a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 344 E 

Ft, a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből  -35 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti 

évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a közhasznúsági mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 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 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó 

– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 

való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a társaságtól 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 megfelelek az ugyanezen 

 normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményemhez.  

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 2019. évi közhasznúsági mellékletéből 

állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó 

előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves 

beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra 

vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb 

információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen 

ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, 

vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján 

arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a 

tényt jelenteni.  Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

 



A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, 

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 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 éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 

döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  

Továbbá: 

 Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a 

véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata 

nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

 Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 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 a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben 

fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha 

a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a 

független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást 

folytatni. 



 Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

 

Kiskunhalas, 2020.06.22. 
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