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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
 a Képviselő-testület 2018. május 31-i ülésére  

Az önkormányzati alapítású közalapítványok egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

mellékleteinek elfogadása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét bekértük a Képviselő-testület általi jóváhagyás végett. 

Ezeket a beszámolókat változtatás nélkül, a mellékletben foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt 

Képviselő-testület elé. 

A beszámolókból kiderül, hogy közalapítványaink a 2017. évben is ellátták az alapító 

okiratukban foglalt feladataikat. A közhasznúsági mellékletekhez csatolt könyvvizsgálói 

jelentések szerint a közhasznú éves beszámolók megbízható és valós képet adnak a 

közalapítványok vagyoni és pénzügyi helyzetéről, és ezek összhangban vannak a számviteli 

törvényben foglaltakkal. 

A közalapítványok felügyelő bizottságai megtárgyalták a beszámolókat és a kuratóriumok 

számára a dokumentumokat elfogadásra javasolták. A közalapítványok kuratóriumai a 

beszámolókat elfogadták.  

 

Mellékletek: 

1. Berki Viola Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. 

2. Halasi Csipke Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. 

3. Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és 

közhasznúsági melléklete. 

4. Városért Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 

Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékeltét. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Csipke 

Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunhalas 

Város Sportjáért Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Városért 

Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

 

Kiskunhalas, 2018. május. 15. 

 

          Fülöp Róbert s.k.  
Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 

Határozatról értesülnek: 
Juhász Gábor közművelődési referens 

Karsai Zsuzsanna elnök, Berki Viola Közalapítvány 

Pajor Kálmán elnök Halasi Csipke Közalapítvány 

Horváth Anikó elnök, Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 

Szőke Sándor elnök, Városért Közalapítvány 



kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmol6ja es kiizhasznusiigi melleklet

2017. 6v

A szervezetet nyilv6ntart6 bir6sdg nregnevez6se:

Kecskem6ti Tii
rd5szak teriederme: eoesz ev ffi torerlek ev ! EEEti - EE] - EE

id5szak kezdete

V6lassza ki, hogy a besz{mo16 (6s kcizhasznrisiigi mell6klet) az alibbiak kriziil melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (szirmaztatott jogi szem6ly)
E
E

lc 4t

T6rgy6v:

l7l,Fril
EEEE_EE_EE

id6szak v6ge

Szervezet neve:

ertci Viola Kfizalapitvdny

Szervezet sz6khelye:

rr6nyft6sz6m 
EEEE

KOzterulet neve:

H6zszdm:

H6stik K0zterUlet jellege: ilI
ejto: l-_lE-l L6pcs6hdz: [-l Emeret:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g nerre:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:

rr6nyft6sz6m: lnln
KdzterUlet neve:

Hizszdm:

NyilvintartAsi szim;
(Jogi szemdly szeruezeti egysdg eset6ben : " Anyaszeruezet")

Bejegyz6 hatirozat szlma:
(Jogi szemdly szeruezeti egys5g eset6ben.'
Jogi szemally€ nyilvdnit6 hat^rozat szema)

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

Keltez6s:

m-mldolrlrFlslol

m . I-6fo fo Ffrn / [fr f6E /m

f----_l L6pcsdh6z: f-] Emeret:

EE

EE]EEEEEII_E_EE

Zsuzsanna lldik6

tq.4Gt -o-

EEEE EE-EE

Szeru ezgj.l. Jog i szem6ly szervezeti egys6g
KepvrselojeneK nevel

K6pvisel6 aldirisa: k C,r'l A

Kiskunhalas

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papir alapon nem kUtdhet5 bet Nyomtatva: 201 8.05.02 1 0.46.36



kett6_s kiilywltelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves beszdmol6rja 6s kiizhasznrisiigi me-lleklet I pK_342

20L7. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

ki Viola Kozalapitvdny

Azegyszerfisitett6ves besz6mol6m6rlege 
4datokezerrorintban.)

El6z5 ev El6z5 6v
helyesbft6se

TArgy6v

eszrOzOx lnrrlvnr)
A. Befektetetteszkdzdk

l. lmmateridlis javak

ll. Tdrgyi eszkozdk

I ll. Befektetett p6nzUgyi eszkdzok

B. Forgoeszkozok 3 934 3 729

l. K6szletek

ll. Kdvetel6sek

lll. Ert6kpapirok 3 509 3 504

lV. P6nzeszkozok 425 225

c. Aktivid6belielhat6rolasok

ESzKozOK OSSZESEN 3 934 3 729

FORRASOK (PASSZ[VAK)

D. Sajat r6ke 3 896 3729

l. lndu16 t6ke/jegyzett t6ke 2 000 2 000

I l. T6kev6ltoz6s/eredm6ny 209 396

lll. Lekotott tartalek 1 500 1 500

lV. Ert6kel6si tartal6k

V. Tdrovevi eredm6nv alaoterr6kenvseob6l
(koThasznI terv6k6nysegb,5l) 187 -L67

Vl. T6rgy6vi erdem6ny v6llalkozdsi tev6kenysegb6l

E. C6ltartal6kok

F. Kotelezetts6gek 38

l. HAtrasorolt kotelezetts6gek

ll. Hossz0 lejAratI kotelezetts6gek

lll. Rovid lejAratu kdtelezetts6gek 3i8

G. Passzlv id5beli erlhatarol6sok

roRRAsox osszESEN 3 934 3 729

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem ktildhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.02 10.46.36
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A kett6,s kiinywitelt vezetd egyeb szervezet egyszeriisftett
6ves b-esz6mol6ja es kdihasznusiigi melieklet

PK-342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti ergys6g neve:

Az egysilerfi sitett 6ves besziimolo eredm6nykimutatdsa
(Adatok ezer forintban.)

Alaptev6kenyseg Vallal kozasi tevekenys6 g

el5z6 6v el1zri 6v
helyesblt6se

6rgt6v el6zd 6v el6zd 6v
helyesbit6se

titrgydv el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitdse

6rgydv

1. Ertekesit6s nett6 Arbev6tele

2. Aktivelt sajdt reljesitm6nyek
eneKe

3. Egyeb bev6telek ti07 ilL4 607 3L4
ebbSl:

- tagdfj

- alapitot6l kapott befizet6s 600 300 600 300
- t6mogat6sok L2 t2

ebb5l: adomdnyok

4. P6nzUovi m(veletek
bev6telei"- t4 114

A. Osszes bevetel (l+-2+3+4) 1i2t ltt4 62tL 3].4
ebb6l: kozhaszn0 tevekenyseg
bevetelei

5. Anyagjelleg[i raford itAsok 116 L32 11.6 ].32
6. Szem6lyi jellegri riifordit6sok 1_L7 L4L LL7 L4L
ebbdl: vezet6 tiszts6gvisel5k
JUttatasat

7. Ert6kcsokken6si leir6s

8. Egy6b r6fordit6sok 2t0L 2tot 20L 20]-
9. P6nzUovi m[iveletek
rdforditdsZi 6 6

B. Osszes rAfordit6s
(5+6+7+B+9) 48,4 4.80 434 €0
ebb5l: kozhasznri tev6kenys6g
rdford[tAsai

C. AdozAs el6tti eredm6ny
(A-B) 7.87 -166 L87 -166

10. Adofizet6si kotelezetts6g

D. Tdrgy6vi eredm6ny (C-10) 787 -166 L87 -166

Viola

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papir alapon nern kiildhet6 be! Nyomtatva: 201 8.05.02 1 0.46.37

Osszesen



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves beszSmol6ja 6s kiizhasznrisigi mell6klet I pK_342

2017. 6v

4
,<fi^li>,ELILll}]

trffi
tudhdl
lrull]fl1
1,,',N\*I}}*

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Viola Kdzalapitvdny

KOnywizsgil6i ziirad6k

Az adatok konywizsgalattal al6 vannak tAmasztva. m tgen ! Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 201 8.05.02 1 0.46.38

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutat6sa 2. (Adatok ezer rorintban.)

Alaptev6kenys6g Viillalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6z6 6v el5z5 6v
helyesbit6se

t6lgy6v el6zd 6v el6zd 6v
helyesbit6se

t6rgy6''t el6zd 6v el6z6 6v
helyesbitese

tArgy6v

Tajekoztat6 adatok

A. Kozponti kolts6gvet6si
tamogatas

ebb6l:
- normativ tAmogatas

B. Helvi onkormAnvzati
koltsegvet6si tAmogatds 600 300 600 300

ebb6l:
- normativ tamogat6s

C. Az Eurooai Unio strukturAlis
alaoiaibol. illetve a Koh6zio:;
Alapbol nyLrjtott tamogatas

D. Az Eur6pai Uni6 kolts6g-
vet6sebol vaqv mAs 6llamtol,
nemzetkdz i s7'ervezettci I

szdrmazo tamogates

E. A szemelvi iovedelemad6
meohatdroz6tt' resz6nek az
addzo rendelkez6se szerint fel-
haszniilAs6r6l szolo 1996. 6vi
CXXVl.torv6ny alapjan atutalt
osszeg

L2 t2

F. Kcizszolgdltat6si bev6tel

G. Adom6nyok



A kett6s kii nywitelt, vezet6_ e-gy6b sze_rvezet e gyszeriisitett
eves beszdmor6ja es kd-ihasznusiigi meret tei

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai
1.1 N6v: Szervezet

l16nyit6szAm:

KcizterUlet neve:

HizszAm

EEEE rerepures:

Leprcs6h6z.

KOzterUlet

1.1 N6v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

1.2 5z6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g
lr5nyitoszAm: !!m reteprles:

Kozterulet neve.

nazszai-il , I Lepcsohaz: -----l Emelet: I--------l'r,,1
1.3 Bejegyz6 / Jogi szem6ll)/6 nyrily6nil6 hatirozat sz,ima:

1.4 Nyilvdntartdsi szdm: ("Anyaszervezet,')

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egyseg ad6sz:{ma:

l :6^ 9,1"f.g..9! { J r S ! s z e m 6 I y s z e rve z e t i e g y s 6 gKepvtsetolenek neve:

/trl-ol-olq/m

trE_EE_ olol2lelslslo

-E-EE

2' Tiirgy6vben v6gzett alapc6l szerrinti 6s kcizhaszn( terv6kenys6gek bemutatisa

3. Krizhaszn0 tev6kenys6gek bemutatiisa (tev6kenys6genk6nt)

El[Iv1Ul.tleStg11luveszemlekerlekdpoldsa'Magyarclrsziigon6loelmEek-
etktiriilm6r'ryeinek iavitdsa, pdll'dzarok kiirdsa.,:"tia"- e-ieior,'rrr*gi*tgultdsa 6rdek6ben pdtydzarok kiirdsa,birdldsa' A Kiskunhalason ldvd Berki viola alkotdsok risty*iil*1i kis6r6se, kidltiriisokon vatr5iik eldsegir6se, ezzer ol=:e_rrigg6 rendezvrinyiir szervezdse. Az aiapitveny i"yiji'bdvit6se az Atapit6 Okirat a. fonrla szerinr.

3.1K6zhasznti tev6kenys6g me1;nevez6se: 
@ 

______l
3'2 Kdzhasznf tev6kenys6ghez rkapcsol6dci k<izfeladirt, jogszabiiryhery: -------_I

3.3 Kdzhaszn0 tev6kenys6g c6tcsoportja:

3.4 Kdzhasznri tev6kenys6gb6l rrSszesril6k l6tsz6ma:
3.5 Kcizhaszn0 tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

az atkor6i palydzator HoEEr rvtagE;tna-n)/ene et.

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtat'ya: 20i8.0S.02 10.46.39



A kett6s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisftett 
I

6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet I pK_242

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5. C6l szerinti iutatasok kimutatAsa (Adatok ezer forintban.)

6. Vezet6 tiszts6gvise16knek nyfitott iunatis

5.1 Cel szerinti jutta.t6s megnevez6se ddzei ev T619y6v

al kot6 m 6v6s z pdly c.zati t6m o gatdsa 200 200

5.2 C6l szerinti juttaLt6s megnevez6se El6z(i 6v T6rgy 6v

tr2 C6l szerinti jutalrtes megnevez6se ElSz(i 6v Targy ev

C6l szerinti j utllatisok kimutat6sa
(cisszesen) 200 200

C6l szerinti juttatisok kimutatasa
(minddsszesen) 200 200

6.1 Tiszts6g El5z5 6v (1) rArgyev (2)

6.2 Tisztseg El5z5 riv (1) Tdrgy ev (2)

A. Vezet6 tiszts6gvise16knek nyfjtott
iuttatas (mindbsszesen):

Viola Kozalapitudlry

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem killdhet6 be! Nyomtatva: 201 8.05.02 1 0.46.39
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A kett6_s kiinywitelt_vezet6 egy6b szervezetegyszeriisitett 
I

6ves b-eszfmoloja es kiiZhasznusiigi meiteklet I pK-342

2017. 6v

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. Kdzhasznri iogdllis meg6llapitiisihoz szi.iks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El5z5 ev (L) 1-argy6v (2)

B. Eves cisszes bev6tel 627 31.4

ebbSl:

C. A szem6lyi jdvedelemad6 meqhatArozott r6sz6nek az
adOz6 rendelkez6se szerinti fellhhszniikis6r6l sz6l6
1996. 6viCXXV|. torv6ny alapjirn etutalt osszeg L2

D. Kozszolgiltatiisi bev6tel

E. Normativ timogatds

F. Az Eur6pai Uni6 strukturilis, alapiaib6l. illewe
a Koh6zi6s Alapb6l nyfltott tirnogalds

G. Korrigiilt bev6tel [B-(C+D+E+F)I 621- 302
H. Osszes riforditiis (kiadiis) 434 480

L Ebb6l szem6lyi lellegfi riforclit6s tLl t4t
J. KdzhasznI tev6kenys6g riiforditiisai

K. Tirgy6vi eredm6ny L87 -166

L. A .szervezet m u n kiij6ban k6z:rem (k6d6 kriz6rdekii On k6 ntes
tevekenys6g et v€gzS szem6lye,k szAma
(a k<iz6rilekii 6nk6ntes tev6k6rrvs6o rdl sz6l6
2005. 6vi LXXXVI I l. tdrv6 nynek ineg-fele!6en)

E r6f o n as e I l.itotts ag m utato i Mutat6 teljesit6se

lgen Nem

EcN. 32. 9 @) a) [(81+82)/2 > L.000.000, - Ft] f, tr
Ectv. 32. S (4) b) [K7+K2>=0] tr tr
E ctv. 32. 9 (<) c) [( t 1 + I 2 -A 1 -A2) / ('. H 1_ + H 2)>=0, 2 5] tr tr

T 6.rsad al m i t6m og atotts 5.g m u tat6 i Mutato teljesite:;e

Ectv. 32. S (s) a) [(C1+c2)/(G1+t32) >-0,02] tr E
EcN. 32.5 (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51 n tr
Ectv. 32. 5 (5) c) [(L1+L2)/2>= L0 f6] tr tr

Viola

Ny.v.:2.2 A nyomtatv5ny papir alapon nem ki.ildhet6 be! Nyomtirtva: 201 8.05.02 1 0.46.39
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett 
I

6ves beszdmoloja es ktizhasznrisiigi mell6klet I pK-342

20L7. 6v

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elne'rez6se: M(kdd6si tdmogatis

T6mogato megnevezese: Kiskunhalas Vdros Onkormdnyzata

T6mogat6s forr6sa:

kozponti koltsegvetes !
dnkorm6nyzati k0lts6gvet6s ffi

!nemzetk6zi forrAs

m6s gazddlkod6 !
TAmogatAs id6tartama: 20 L7 .O L.0 L-20 L7 .L2.3L

Tamogatasi osszeg: 300 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 Osszeg: 300 000

- tArgyevben felhaszndlt 0sszeg: 300 000

- tdrgy6vben foly6sltott osszeg: 300 000

T6mogatiis tipusa: visszat6rltendo I vissza nem t6ritendS [f|

Tirgy6vben felhaszn6lt tisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 300 000

FelhalmozAsi

Osszesen: 300 000

Timogat6s tdrgy6vi felhasznAlis6nak sz0veges bemutat6sa:

tdrgy6vi rdnrogatdst a lkozalapitvd.ny a tdrgydvi nriivriszeti tdnroggards fedezetdre, vala.nrint az ahhoz
itas k6lts6g ei n ek Ii n an sz irozdsdra ford itotta.

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

kozalapitvdny Z}LT 6vben, az el6zd 6vekhez lrasorrl6an, a fvlagy'arorszdgon 616 elsdrrorlran id6s alkor6mfrv6szek
.korulnrdnyeinek iavirAsa 6rdek6ben in fi pdtydzatot anrelynek keretdlren vissza nenr tdrilendG ti.nrogatdsl nyrijr az
elnyerd alkot6nrilvr*sz rdszdre, lrogy alkordrevdt<enys6gdt foly:alni Iudja- A krlzalapritviirry minrlen 6vben kiAlllitesr
dez Berki Visla nr[ve,ibdl. 2017. dvlren az alkot6i pdlydzarot Hornok MaEdolna nyene e].

Viola

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papir alapon nem ktildhet6 be! Nyomtatva: 201 8.05.02 1 0.45.40
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A kett6s kiinywitelt vezet6 eevdb szervezet esvszeriisftett I

6ves b-eszdmoloja es ktiZhasznusiigi meileklet I pK_242

2017. 6v
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se : SIZJA !o/o

Tdmogato megnevez6se:

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kolts6gvr:t6s B
onkorm6nyzati koltsegvet6s !
nemzetkozi forr6s !
mas gazd6lkodo !

T6mogatds id6tartama: 20 L7 .O t.O L-2077 .!2.3L

Tamogat6si osszeg: LL874

- ebb5l a tArgyevre jut6 osszeg: LL874

- tdrgy6vben felhaszndlt osszeg. LL874

- t6rgyevben foly6sftoft osszeg: L:L 874

T6mogatds tipusa: visszat6rftend5 ! vissza nem t6ritendd
m

TSrgy6vben felhaszndlt Osszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szemelyi

Dologi t:L874

FelhalmozAsi

6sszesen: L:t 874

Tdmogatis tiirgy6vi fel haszn6l6s6nak szriveges bem utatesa:

tdrgydvi rdnrogatitst a kozalapitvimy a kap csol 6d 6 kidl irds krSlrsdg ein eknanszirozdsdra lordiroma.

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tevr.akenys6gek 6s programok bemutatisa
kcizalapitvdny 2017 rivben, az el0:26 a MaEyarorszegon 610 elsOsorban id6rs alkot6nrfivdszek

krirulntdnyeinek iavitdsa 6rdek-6ben irt ki pdlydzatot irnrelyn# xererdbin vissza nenr tdritend6 timogatdsr ny{jr azelnyero allrot6nrilv6sz. r!s11.1 hogy alkotdtev€tenyl;dgdifotytarni tudja. A kdzalapiwdny minden dvben kidl|tfi6srBerki Viola mlveibdl. 2017. 6vben az alkotda pftyaiator Hornok Mlgdolna nyerre el.

Viola Krizalapitvdny

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nenr k0ldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.02 ,t 0.46.40
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Karsai Zsuzsanna kurat6riumi
hatarozatkdpes.

elndk szeretettel k<iszdnti a megjelenteket. A kurat6rium

-"#
VIOLA KOZALAPITVANY

Kiskunhalas, H6s<ik tere l. Tel.: 771422_g64

Bpmr vrora KozalapirvANv KURAT.zu,MANAK ur_pss
2018. uArus lg. 14:00 ona

Jpc;yz6rcoNyv

12018

Helyszin: Thorma Jilnos Mtzeum

Jelen vannak: a mell6kelt, ds sajiit kezrile g alilirtJelenl6ti fv szerint. (Karsai Zsuzsanna,
sz<inyind vass Livia, Kiss Siindorn6, Derik Lajosn6, Dr. Molnrir Krilmrln)

l. 2018. 6vi be6rkezett cisztdndijak elbirtllisa
A 2018' 6vben 9 db pdlyazat 6rkezett be, melyet a kurat6riumi tagok megtekintettek,gy6ztesnek Rab-Kov6ts Evrit v6lasztottiik. a kuratorium felk6ri a titkilrt, hogy 6rtesitse apaly azokat az eredmdnyr6l.

2. 2018. 6vi ki6llft6s rendez6se
2018' 06' 29' re1{gzziik meg Rrizsa Ferencn6 Hornok Magdolna ki6llit6s6t a csipkeh6zban.A miisort a kor6bbi dvekhezhasonl6an szervezziikmeg, kin6l6st terveziink.

3. K<inyw izsg6l6ijelent6s elfogadrisa
A kurat6rium egyhangria.n elfogadja a kdnywizsgril6i jelent6st 6s a kett6s k<inywitel tvezet;egy6b szewezetegyszer[isitett beszrlmolojat es t"oztraszrr,i.agi mell6klet6t.

4. Akturilis kdrd6sek

,,r6 E- t"*
Az elndk a kurat6riumi tildst berekesztette.

Kiskunhalas, 201 8. m6jus I g.

ryii;{mWJegyz6kcin yvet v ezette: Szab6n6 Biacs Ildik6

//,0',,tc^ h*, at"<-,
Karsai Zsuzsanna

elncik



BERKI
6400

vrolA KOzALApirvANy
Kiskunhalas, H6s6k tere l. Tel.: 771422-964

l.

B ERKI VI OLA rcOZ IT IPjTVANY KURATORIUMANAK ULE S E
2018. VArus 18. 14.00 ORA

KunaroRruMr HATARoaAT

20 I 8. 6vi bedrkezett <jsztcjndijak elbir6kisa
A kurat6rium a be6rkezettpiiydzatok alapjan Rab-Kovilts Ev6t viilasztotta nyertesnek.

2018. 6vi ki6llit6s rendez6se
2018' 06' 29 ' rendezzi.ik meg Rrizsa Ferencn6 Hornok Magdolna ( tavalyi gy6ztes) kidllit6s6ta Csipke Hazban. A miisort a konibbi 6vekhez hasJnl6an ,r"*Lri{rk meg, kin6listterveztink.

Kdnywizsg6l6i j elentds elfogad6sa
A2017' 6vi fiiggetlen kdnywizsg6l6i jelent6st 6s a kett6s krinywitel tvezetoegy6b szeryezetbeszrimol6ja 6s kcizhasznrisdgi mell6klete dokumentumokat a tagok egyhangrian elfogadtak.

Aktu6lis k6rd6sek

Kiskunhalas, 201 8. m6jus I g.

2.

J.

4.

9rJ4

V-;-r- L^ r- 

-Sz<inyindVass Livia
kuriitor

U{-9.---r
Kiss S6ndorn6

kur6tor

/L |ilc^ %w ar;,^,at
Karsai Zsuzsanna

elndk

kuriitor

I



,# BERKI vrol,\ KozALAPirvANy
6400 Kiskunhalas, H6sok tete 1. Tel.:77 /422-864

l.

Bpnru Vrola KozalapirvANy KURAToRTUMANAK Uless
2018. MArus 18. 14:00 ona

HrlysziN: THoRrrre JANos MuzBuu

Jpr.pNlpr iv

(J^ LL-

l,Co'---Sd.-g*
k, au^, Qo.ttu^,r-

L@

J.

4.

5.



Teljess6gi nyilatkozat

B erki Viola Kd zalapitvdny
6400 Kiskunhalas, Hdsdk tere I.

Ddtum: 2018. iprilis 24.

R6zs6n6 Takrics Szilvia konyvvizsg6l6 r6sz6re

A jelen teljess6gi nyilatkozat a Berki Viola Kozalapitvdny (,,a T6rsas6g") 2017.12.i1-6vel v6gz6d6 6we
vonatkoz6 besz6mol6j6nak.(a m6rleg, az eredm6nykimutat6s 6s a krizhasznus6gi jelent6slgyttt: ,,a
pemngY kimutat6sok') On<ik 6ltal elv6gzett kiinywizs giiatAval kapcsolatJsan k6sztiltl amely
k6nywizsgrilatnakaz a c6lja, hogy v6lem6nyt nyilv6nitson arr6l, hogy az6ves beszilmol6 megbizhat6 6s
val6s k6pet ad a 2000. 6vi c. torv6nnyel ("a sz6mviteli tdrv6ny") tisvhangban

Elv6gezve mindazt az inform6ci6k6r6st, amelyet sziiks6gesnek tartothrnk a nyilatkozatunk megad6s6hoz
legjobb tudom6sunk 6s meggy6z6d6stink szerint meger6sitjiik az al6bbiakat:

P6nziigyi kimutatisok

l. Tisztdban vagtunk azzal, hogt a ktinywizsgdlatot azzal az alapfeltitelezdssel vdgzik, hogt a
vezetds 6s az irdnyitassal megbizott szemilyek elismertik is irtik, hogyfeletdssiggel tartoznak
a pdnziigti kimutatdsolotak a vonatkoz6 pinzilgti beszdmoldsi keretelvekkelbsszhangban
ttirtdnd elkiszitisiirt, beleirtve, ahol relevdns, azok val6s bemutatds dt.

2. Felel6ssigiink az olyan belsd kontroll kialakitdsa is mfrlaidtetese, amelyet q vezetis 6s az
iranyitdssal megbizott szemdlyek szilksigesnek hatdroznak meg ahhoz, 

'hogt 
lehetdvd tegye

olyan piruilgyi kimutatdsok keszitisdt, amelyek nem tartalmaznik alctir csaldibill, akar htbd66t
eredd linyeges hibds dllitast.

3. Teliesitettilk a lainywizsgdlati megbfzasi szerzdddsben riigzitetett kdtelezettsigeinket, amelynek
megfelelSen a mifelelSssigilnkvolt a pinzilglti kimutatdsok Szdmviteli tt;rviinyel risszhangban
ttirtind elkdszitdse 6s bemutatdsa, valamint meggtdzdddsiink, hog a penzigti kimutatdsok
megblzhat6 6s val6s hlpet adnak a cdg vagyoni, pinzi)gti is jdvedelmi niryzeterat.

4. A szdmviteli becslisek kiszltise sordn, beleirtve a val6s irtiken hrtikelteket, az altalunk
alkalmazo tt j elentds feltitelezis ek 6s s zerfr ek.

5. A kapcsolt fekk kilztitti viszonyok 6s iigtletek elszdmoldsa 6s kizzdtdtele a Szdmviteli tiirvinnyel
dsszhangban ttirtint.

6. Elvigeztilnk minden olyan m6dositdst, amely a merleg fordulhnapja utdni idlszakban tcirtint
eseminyek miatt a pinziig,ti kimutatdsok tekintetiben biigazitrist igZnyelt.

7 - Megerds{tjiik, hogt a pinzilgti hmutatd,sokban szerepl| nem helyesb{tett hibds dllltdsok hansa
nem linyeges sem egtedileg, sem <isszessdgiben a pinzi)gti kimutatdsok egeszire nizve. Az
elszdmoldsokban mqrad6, az ad6zdsban feltdrt nem jilentds, de ki ne:m javitou hibak
egyeztetisinek is j avitds dnak feleldssige s vezet4st prheli.

8. A tulaidonosok, vezetis ellendrzdsi rendszere rivin megfelel1en kezeli a csalds, hamisitss
kockizatat.

9' Nincs tudomdsunk egtib bdrminemfi linyeges tartozdsrill vagt k)veteldsrdl, amely jelent1sen
befolydsolna a cigtink pinzi)gi helyzetdt.



10. Nincsenek a Tdrsasdggal szemben olyan nem Lrvinyesitett iginyek (pl. el nem |viilt
kdvetelisek), amelyek hrvinyesithet6k lenninek. Az aldbbi kdrddsekben minden informdci6t az
Ondk rendelkezisdre bocsdtottunk:

a. A Tdrsasdggal szemben fi)ggdben vagy folyamatban l6v6 hat6sagi, illetve bir1sagi
eljdrdsok (ideirtve a kdrtdrltisi pert).

b. A Tdrsasdggal szemben jogerdre emelkedett hatdrozatban szerepl| kdvetelisek,
amelyek anyagi hatdssal lehetnek a Tdrsasdgra.

Il. A szdmviteli nyilvdntartds, ami a pdnzilgi informdci6 alapja, pontosan 6s megbizhat6an,
megfeleli riszletessiggel tillcrdzi a cigilnknek 6s lednyvdllalatainak ilgyleteit.

12. A cigiink megfeleld jogcimmel rendelkezik valamennyi tulajdonaban livd eszktiz felett, azokat
a ldzdlt jelzdlogon kiviil eg,tib zdlog nem terheli.

I i. Szerzddiseink mindazon szempontjainak eleget tettiink, melyek nem teljesitis esetdn linyegesen
befolydsolndtk a pinzilgti kimutatdsokat.

14. A Szdmvileli tdrvinnyel dsszhangban szdmoltuk el a szdrmazikos termikeket 6s a fedezeti
ilgtleteket, beleirtve annak a fedezeti kapcsolatra, a Tdrsasdg fedezeti ilgtlettel kapcsolatos
kockdzatkezelisi ciljaira is stratdgidira, valamint a hatdkonysdg kezdeti is folyamatos
mirdsire vonatkozd formdlis dokumentdcii elkiszitisire vonatkoz6 el1irdsait.

15. A pdnzilgi kockdzati kiteusigre es pinzilgtikockizat-kezelLsi ciljainlcra es politikdinlcra
vonatkoz6 informdcihkat a Szdmviteli tdrvbnnyel isszhangban megfelel1en bemutattuk az ilzleti
jelentisben.

16. Nem meriiltekfel olyan jelentis kerdisek, amelyek szillcsigessd tennik az el6z6 ivi penziigti
kimutatdsok ismdtelt ktizzdtdtel4t vagt az el6zd id6szaki hibak korrigdldsdnak killtin (harmadik)
oszlopban tcirtind megj elen[tis it a tdrgtiddszaki pinzilgi kimutatds okban.

A rendelkez6sre bocsitott informici6

l. Megadtuk dniilorck az aldbbiakat:

o valamennyi informdcidt, pilddul nyilvantartasokat ds dokumentumokat, valamint egtib
anyagokat, amelyek relevdnsak a pdnzilgti kimutatasok elkiszltise is bemutatdsa
szempontjdb6l

o a tovdbbi informdcihkat, amelyeket kirtek tdliink, valamint

o a korldtlan hozzdfirist a gazddlkod6 egtsignel liv6 szemilyekhez.

2. Valamennyi iigtlet rdgzitise megtdrtdnt a szdmviteli nyilvdntartdsokban, is azokat a pbnzilgti
kimutatdsok tilkrdzik.

3. Krizdkiik Ondkkel, hogy megltblesilnk szerint mekkora annak kockLzatu, hogt a pinziigti
kimutatdsok csalds k;vetkeztdben linyeges hibds dllitdsokat tartalmaznak.

4. Koztilti)k dntikkel a Tdrsasdgot erintti, az aldbbiakban felsoroltak rismdteldvel elledvetett
csaldssal vagt vdlt csaldssal kapcsolatos valamennyi informdci6t, amelyrril tudomdsunk vqn:

o vezetds

o a bels6 ellendrzdsbenfontos szerepetjdtsz6 munkatdrsak, vagt

o mdsok, akik esetdben a csaldsnak lLnyeges hatdsa lehetett a p6nzilg1ti kimutatdsokra.

Kozrittiink Ontikkel minden informdci6t bdrmely, a Tdrsasdg pinziigti kimutatdsait 6rint6,
munkavdllal6k, kordbbi munkavdllaldk, elemz6k, szabdlyoz6k vagt mdsok dltal tett, csaldsra
vagt vilt csaldsra vonatkoz6 dllitdsr6l.

Kdztiltilnk dndkkel minden ismert ttirvbnyi 6s szabdlyozdsi meg nemfelellst vagt vdlt meg nem

felel4st, amelynek hatdsait figelembe kell venni a pdnzilgyi kimutatasok elkiszitisekor.

5.

6.



7. Kriztiltilk )ndkkel, hogt melyek a Tdrsasdg kapcsoltfelei, valamint mindazokat a kapcsoltfelek
ktizti viszonyokat ds iigtleteket, amelyelcrdl tudomdsunk van.

8. Ktizdltiik Onrikkel a belsd ellenfirzis minden hidnyossdgdt, amelyekrdl tudomdsunk van.

9. Az aldbbi ilgtletekkel kapcsolatban minden informdci6t az )ndk rendelkezisire bocsdtottunk:

a) A veliink tulajdonviszonyban dll6 felekkel szemben fenndll| tartozdsok is fuivetelisek,
beleirtve az 6rtdkes{tdst, beszerziseket, dtutalasokat, hiteleket, lizing d.s garancia
megdllapoddsokat;

b) Pinzintizetekkel kdtdtt megdllapoddsok, beledrtve a pdnzeszkdzdk egtenlegdvel
knpcsolatos korldtozdsokat, a hitelkeretet vagt hasonl| megdilapoddsokat;

c) Kordbban eladott eszkiizrikvisszavdsdrldsdra irdnyul6 megdilapoddsok.

10. Ktiztiltilk Ondl:lcel az iisszes, mind az dltalunk, mind az elleni)nk inditott peres eljdrdsokban
Arintettfelek nevdt, a per tdrgydt, a perelt dsszeg nagysdgdt, illene a kdzeljiivdben vdrhat1an
felmeriil6 peres iigyeket. Ezek megblzhat6an megbecsillhetd hatdsait elszdmoltuk is kdzzitexi)k
a vonatkoz6 pinzilgti beszdmoldsi keretelvekkel dsszhangban.

I l. Nincs olyan tervilnk vag,, szdndekunk, amelyet nem hoztunk volna tudomdsukra, ds amely
linyegesen befolyasolnd eszkiizeink es forrdsaink besoroldsdt vagt luinyv szerinti 6rtiket.

C6gszeni al6ir6s a Tiirszrs6g k6pviseltij etril.

,,K&NE, Z*o*^4,



FIJGGT]TLEN K6NYVVIZSCALOI JELENTES

Berki Viola Ktizalapitviny alapitriinak

V6lem6ny

ElvdgefiemaBerki Viola Kdzalapitvriny (,,a Tdrsas6g") (6400 Kiskunhalas, H6s0k tere L, 03 Pk' 6007912003131)2017.

6vi eryszeriisitett 6ves beszlmol6janak konywizs gillatfut, amely egyszeriisitett 6ves beszamol6 a 2017 - december 3 I -i

fordul6napra kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszkdz.Jk 6s forrasok eryez6 v6g0sszeg e 3 .729 E F! a trirrydvi eredmdny

alaptev6kenys6gb6l (kiizhasznf tevdkenysdgb6D -166 E Ft (vesztes6g) -, ds az ugyanezen id6ponttal v6gzb'd6 iizleti 6we

vonatkoz6 eredmdny-kimutatasb6l, valamint a kdzhasmrisSgi mell6kletb6l 6ll.

V6lem6nyem szerint a melldkelt eryszertisitett 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Tiirsasdg2}lT - december

3 I -6n fenn6ll6 varyoni 6s pdnziigyi helyzet6r6l, valamint az ezet id6ponttal vdgzbdb iialeti 6we vonatkoz6 jOvedelmi

helyzet6r6l a Magyarorsz6gon hatalyos, a szimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. t6rv6nnyel 0sszhangban (a tov6bbiakban:

,,szimviteli t0rvdny").

A v6lem6ny alapja

K6nywizsg6latomat a Maryar Nemzeti Kdnywizsgdlati Standardokkal Osszhangban 6s a kOnywizsg6latra vonatkoz6

- Maryarorsz6gon hat{lyos - t0rv6nyek 6s egydb jogszab6lyok alapjan hajtottam v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben

fenn6ll6 felel6ss6gem b6vebb leinisrlt jelent6sem ,l knnywizsgdl6 egtszer{ultett dves beszdmol6 kbryuvizsgdlatddrt

v a I 6 fe I e I 6 s s d g e" szakasza tartalmazza.

Fiiggetlen varyok a trirsas6gt6l a vonatkoz6, Maryarorszigon hatiilyos jogszab6lyokban 6s a Magyar K0nywizsgtll6i

Kamara ,, A k0nywizsg6l6i hivatas magatartiisi (etikai) szab6lyair:6l6s a fegyelmi eljrinisr6l sz6l6 szabiiyzatl'-bary

valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintetdben a Nemzetk0zi Etikai Standardok Testiilete iiltal kiadott

,g0nyvvizsg6l6k Etikai K6dexe'Lben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az

uryanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6frilsoknak is.

Megry6z6d6sem, hogy az 1ltal3m megszprzett kOnywizsg6lati bizonyitdk elegend6 ds megfelel6 alapot nyujt

vdlem6nyemhez.

Egy6b informici6k: A kdzhasznrlsigi mell6klet

Azegy6binform6ci6k a Berki Viola Kd zalapiwany 2017 . lviklzhaszrrisiigi melldklet6b6l 6llnak. A vezetds felel6s

a kozhasznris6gi mell6kletnek a35012011 (XII.30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6iriisaival osszhangban t0rtdn6

elk6szitds66rt. A jelent6sem ,,V6lem6ny" szakaszitban az egyszertlsitett 6ves besz6mol6ra adott v6lem6nyem nem

vonatkozik az egydb inform6ci6kra ,6s az egydb inform6ci6kra vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen form6jf

bizonyoss6got nyrijt6 kOvetkeztet6st.

Az egyszeriisitett 6ves beszdmol6 6ltalam vdgzell kdnywizsgiilatfval kapcsolatban az dn felel6ssdgem az egy6b

inform6ci6k 6tolvas5sa ds ennek soriin annak mdrlegeldse, hogy az egydb informSci6k ldnyegesen

ellentmondan ak-e azegyszer[isitett 6ves besz6mol6nak vagy a k6nyvvizsg6lat sor6n szetzell ismereteimnek, vagy

egydbk6nt rigy tiinik-e, hogy azok ldnyeges hib6s 6llitrist tartalmaznak.Haazelvegzell munkrink alapjrin arra a

k6vetkeztet6sre jutok, hogy az egy6b inform6ci6k ldnyeges hibds 6llitest tartalmamak, k0teless6gem ezt a tdnyt

jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6m.



A vezet6s [6s az irinyit6ssal megbizott szem6lyek] felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves besz6mol66rt

A vezetds felel6s az egyszerisitett dves beszSmol6nak a sz6mviteli tdrv6nnyel dsszhangban t6rt6n6 ds a val6s

bemutat6s kovetelmdny6nek megfelel6 elkdszitdsedrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds

sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd vriljon az akdr csaliisb6l, akrir hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st6l

mentes egyszer0sitett dves besziimol6 elkdszit6se.

Az eryszeriisitett 6ves beszdmol6 elk6szitdse sor6n a vezetds felel6s azert, hogy felmdrje a T6rsas6gnak a

v6llalkoz6s folyat6s6ra val6 k6pess6gdt 6s azadott helyzetnek megfelel6enk1zzdtegye avSllakozds folytat6s6val

kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a v6llalkoz6s folytatiis6nak elvdn alapul6 eryszeriisitett 6ves

besz6mol6 ossze6llitdsSdrt. A vezet6snek a villlalkoz6s folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek

az drvdnyesul6sdt eltdr6 rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a vallalkozdsi tevdkenys6g folytat6s6nak

ellentmond6 tdnyez6, kdrtilmdny nem iill fenn.

Az ir6nyitrissal megbizott szemdlyek felel6sek a Tiirsasiig p6nziigyi besz6mol6si folyamat6nak feliigyelet66rt.

A kiinyvvizsg6l6 egyszeriisitett 6ves besz6mol6 ktinyvvizsg6lati6rt val6 felel6ss6ge

A k6nywizsg6lat soriin c6lom kell6 bizonyoss6got szeremi arr6l, hogy az egyszerisitett 6ves besz6mol6 egdsze

nem tartalmaz akar csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llitAst, valamint az, hogy ennek alapjiin a

vdlem6nyemet tartalmaz6 ftiggetlen kOnyvvizsgril6i jelent6st bocs6ssak ki. A kell6 bizonyossiig magas fokri

bizonyoss6g, de nem garancia arra,hogy a Magyar Nemzeti K6nywtzsgblati Standardokkal dsszhangban elvegzelt

k6nywizsg6lat mindig feltirja az egy6bkdnt lltezb ldnyeges hib6s 6llitast. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszer[i I ehet az a v6rakoziis, hogy ezek dnmagukban vagy egyiittesen

befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszertisitett 6ves besz6mol6 alapjrin meghozott gazdasdgi ddnt6seit.

A MaryarNemzeti K6nywtzsgblatistandardokszerinti kdnyvvizsgiiategdsze soriin szakmai megitdldst alkalmazok

6s szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Tov6bbti:

r Azonositom 6s felm6rem az egyszeriisitett 6ves beszSmol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib5b6l ered6 ldnyeges hib6s

6llit5sainak a kockiuatait, kialakitom ds v6grehajtom az ezen kockinatok kezeldsdre alkalmas

k6nyvvizsg6lati elj6rdsokat, valamint elegend6 6s megfelel6 kOnyvvizsg6lati bizonyit6kot szerzek a

vdlemdnyem megalapoziisrihoz. A csakisb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem t6riis6nak a kockizata

nagyobb, mint a hibeb6l ered66, mivel a csal6s magiiban foglalhat dsszej6tsziist, hamisit6st, sziinddkos

kihagy6sokat, t6ves nf ilatk ozatokat, Y agy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

o Megismerem a ktinywizsgiilat szempontjrlb6l relevrins bels6 kontrollt annak 6rdekdben, hogy olyan

k6nyvvizsg6lati elj6r6sokattervezzek meg, amelyek az adott kOriilm6nyek kOzdtt megfeleloek, de nem

azert,hogy a T6rsasiig bels6 kontrolljrinak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lemdnyt nyilv6nitsak.

o Ertdkelem a vezet6s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt 6s a vezetds 6ltal k6szitett

sziirnviteli becsl6sek ds kapcsol6d 6 kdzzdtdtelek dsszeriisdg6t.

o K6vetkeztetdst vonok le an61, hogy helydnval6-e a vezetds r6sz1r6l a v5llalkoz6s folytat6s6nak elvdn

alapul6 sziimvitel alkalmazdsa, valamint a megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyitek alapjiin arr61, hogy

fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s

k6ts6get vethetnek fel a T6rsas5g viillalkoz5s folytat6s6ra val6 kdpessdgdt illet6en. Amennyiben azt a

kdvetkeztetdst vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g rill fenn, fiiggetlen kOnywizsgiil6i jelentdsemben

fel kell hivnom a figyelmet az egyszerllsitett 6ves besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6 kozzdtdtelekre, vagy ha

a kdzzdtltelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell v6lemdnyemet. Kdvetkeztet6seim a

ftiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdsem diitum6ig megszerzett ktinyvvizsg6lati bizonyit6kon alapulnak.

J6v6beli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatjrik a/r, hogy a Tarsas6g nem tudja a v6llalkoziist

folytatni.

o Ertdkelem az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 prezentillilsdt fel6pitds6t 6s tartalmiit, bele6rtve a



kiegdszit6 mell6kletben tell kdzzdt€teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az egyszeriisitett dves

besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek ds esem6nyek val6s bemutat6sa.

o Az ininyitrissal megbizott szemdlyek tudomiis6ra hozom - ery6b k6rd6sek mellett - a k6nywizsgdlatteweznlt

hat6k6r6t 6s utemezds6t, a kdnywizsg6lat jelent6s megrillapilisait, beledrtve a T6rsasiig 6ltal akalmazott bels6

kontrollnak a konyvvizsgiilatom soran illtalam azonositottjelentSs hianyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Kiskunhalas, 20 I 8. 04. 2 4.

u!! iA t.-
R6zsdnd Tafuics Szilvia
Kam ar ai t ag konyw iz s gdl 6
Nyilv dntartds i sz dm : 00 5 9 I 2
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kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisf
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznusdgi mell6klet PK-342

2017. 6v

A szervezetet nyilvdntart6 birr6s6g megnevez6se:

Kecskem6ti Td

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g f6bb adatiainak megjelenit6se
(Elektronikus kit1ltes eseten mesoft - nen,, frhatb - mez6k.)

BekUld6 adatai (akinek az Ugyf6lkapuj6n kerreszttil a lk6relem bekUld6sre kerUI)

El6tag

t--_l
Csalddi n6v

Viselt n6v:

Szr.ilet6si n6v:

Anyia neve: Farkas

SzUlet6si orsz6g neve:

SzUlet6si telepUl6s neve:

Szrilet6si ideje:

K.iskunhalas

E.r,FE-t@_trI

Els6 ut6n6v Tov6bbi ut6nevek

Neve:

Csipke Kdzalapitviiny

Nyilv6ntartiisi szim: trI-m r6rsy6v: tl-oTiE
rd6szak teriederme: eo6sz 6v ffi tored6k 6v ! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

id6szak kezdete id5szak v6ge

3 8 6

Ny.v.:2.2 A nyomtatviny papir alapon nem kUldhet6 lbe! Nyomtatva: 20L8.04.L8 09.22.45



4
l'll-r-EJqJiUl

ffiiihfiffihdl

-W

A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznfis6gi mell6klet I pK_242

2(117. 6v

A szervezetet nyilvintart6 birris6g megnevez6se: Tirgy6v:

Kecskem6ti Tiirv6nyrsz6

rd6szakteriederme: eoriszev ffi toredekev[] t t-r]EE-F]l-tCE IaFlEtT-EEl-FE
id6szak kezdete id6szak v6ge

V6lassza ki, hogy a besz6mo16 (r6s kiizhaszn(silgi merll6klet) az alAbbiak kdzUl melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (sz6rnraztatott jogi szem6ly)
E
f,

Szervezet neve:

Csipke

Szervezet sz6khelye:

rranyirosz6m: 
FFlFlFl

r;----l
'l-----_l

Kdzterulet jellege:

|-I Ajt6

Kozterulet neve:

HAzszfim'.

ajto: l-_l
KOzterrilet jellege

m-m

EEEI'-EE-E]b

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:

rranyit6sz6m [III
Kozterulet neve:

Hiuszdm'.

Nyituentartasi szim:
(Jogi szem6ly szeruezeti egysdg esetdben: "Anyas.zervezet")

Bejegyz6 hatirozat szimar
(Jogi szemdly szeruezeti egysdg eset6ben:
Jogi szemellye nyilvdnit6 hafirozat szema)

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6szima:

Szervezet / Jogi szem6ly szerve;zeti egys6g
k6pv'isel6jenek neve:

K6pvisel<i aldir6sa:

Keltez6s:

Kiskunhalas

3 B 6

m m FFFI3FI/ETdtfrl/EE

EEEEEEEE-E-EE

*r n r 
^# 

csipxr: xt)z,lt,aPiryAxY

6400 ki skunh alas, Kossulh u. 37/A

K&H 10402568-25612378

Adoszem: 1 834048G1-03

Ny.v.:2.2 A nyomtatviny papir alapon nem kUldhet6 lce! Nyomtatva: 2018.04. 18 09.22.45

E/A 
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LeRcsdhaz:: 
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Emelet:
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A kett6s kiinywiteltt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves beszimorl6ja 6s kiizhasznfsfgi mell6klet I pK_242

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Csipke Kozalapitviny

Az egyszen(sitett 6ves besz6mo!6 m6rlege 4datok ezer torintban.)

El5z5 6v El5z5 6v
helyesbit6se

T619y6v

eszxOzOr (nrrivnr)

A. Befektetetteszkdzok 65 509 65 rll}5

l. lmmateridlis javak 39 188 39 593

ll. Targyi eszkozok 26 32L 25 842

lll. Befektetett penzUg),i es,zkdzok

B. Forg6eszkozok 39 618 42 677

l. K6szletek 27 398 29 207

ll. Kovetel6sek 155 70

lll. Ert6kpapfrok 3 108 3 108

lV. P6nzeszkozdk 8 957 L0 292

c. Aktiv idSbeli elhat6rol6sok 673 345

ESZKOZOK OSSZESEN 105 800 708 457

ronRAsor lnnsszivnr;

D Sajdt t5ke 102 650 L04 0L2

l. lndu16 t6ke/jegyzett t6ke

I L T6kevaltoz6s/eredm eny' 99 021 102 650

lll. Lekotott tartalek

lV. Ertekel6si tartal6k

V. TArovevi eredm6nv alaotev6kenvsdobdl
(koihaszn0 tev6x6nystign6t) 4 061 771

Vl. Targyevi erdem6ny v6llalkozasi tetr6kenys6gb6l -432 591

E C6lrarlal6kok

F. Kdtelezetts6gek 3 135 3 859

L H6trasorolt k6telezetts6gek

ll. Hosszri lej6rat[ koterlezetts6gek

lll. Rovid lejaratl kotelezetts6gek 3 135 3 859

G. Passziv idcibeli elhatdroldsok 15 586

FoRRASoK OSSzESEN 10s 800 t08 457

Ny.v.:2.2 A nyomtatviny papir alapon nem ktildhet6 lbe! Nyomtatva: 2018.04.18 09.22.45
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A kett6s l<iirnywitelt vezetrd egy6b szervezet egyszerfisitett
6ves lbesz6mol6ja 6si kiizhasznusdgi mell6klet PK-342

20L7. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szerve;zeti egys6g ne've:

KdzalapitvAny

Az egysizer(sitett 6ves besz6mo!6 eredm6nykimutat6sa 
(Adatokezerrorintban.)

Alaptev6l<enys6g V6llalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6z'6 6v el6.z6 6v
helyesbitdse

6rgyev el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitdse

t^rgyev el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitdse

6rgyev

1. Ertekesites netto 6rbev6tele 19 520 19 092 19 520 19 092

2. Aktivalt sajat teljesitm6nyek
6rteke -1506 1 087 -1506 1 087

3. Egy6b bev6telek 3ti 624 28 663 45L 4L7 35 075 29 080

ebb5l:

- tagdii

- alapft6t6l kapott befizet6s 25 360 25,500 25 360 25 500

- tdmogat6sok 3 568 3 163 3 568 3 163

ebbSl: adom6nyok 810 337 810 337

4, P€nzigyi m(veletek
bev6telei 22 38 22 38

A. Osszes bev6tel (L+-2+3+4) 3tl 624 28t 653 L8 487 20 634 53 111 49 297

ebb6l: kozhaszn0 tev6kenys6g
bev6telei 29 109 28i 663 29 109 28 663

5. Anyagjelleg6 rafordit6sok 6 806 7'700 4 2L2 5 533 11 018 13 233

6. Szem6lyi jelleg( rafordftesok 2L8L8 1gt 526 13 504 14 030 35 322 33 556

ebb6l: vezet6 tiszts6gvisel6k
juttatasai

7. Ert6kcsokken6si leir6s LL29 666 699 478 L828 L L44

8. Egyeb rAfordltAsok 810 501 1 311

9. P6nzuovi mr"iveletek
rAforditasZi 3 2 3 2

B. Osszes r6fordit6s
(5+6+7+8+9) 30 563 21'892 18 919 20 043 49 482 47 935

ebb5l: kozhasznI tev6kenys6g
r6fordltAsai 2r, 680 2it 892 29 680 27 892

C. Ad6z6s el6tti eredm6ny
(A-B) ,l 061 77L -432 591 3 629 L362

10. Adrifizetesi kotelezetts6g

D. T6rgy6vi eredm6ny (C-10) ,l 061 77L -432 591 3 629 t362

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papfr alapon nem kUldhet5 be! Nyomtatva; 2018.04.18 09.22.45
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A kett6s hiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmrokija 6s ktizhasznusSgi mell6klet PK-342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szerve;zeti egys6g neve:

Ktizalapitvdny

K6nywizsg6l6i zilrad6k

Az adatok konywizsgdlattal alA vannak t6masztva. B lsen ! Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papir allapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2018.04.18 09.22.45

Az egrysz:er(sitett 6ves besz6mo16 eredm6nykimutatdsa 2. 
4datok ezer rorintban.)

Alaptev,6kenys6g Vallalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6z6 6v el6.z6 6v
helyes:bitdse

tArg1y6v el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitdse

tArgy6v el6z6 6v el6z6 6v
helyesbi(ise

tArgy6v

T6j6koztat6 adatok

A. KOzponti kolts6gvet6si
tamoqatas

ebb5l:
- normativ Emogatas

B. Helyi dnkorm6nyzati
kolts6gvet6si t6mogat6s 2!t 360 25i 500 25 360 25 500

ebb6l:
- normatfv tamogatas

C. Az Eur6oai Unio struktur6lis
alaoiaibol. illetve a Kohezios
Alapb6l nyljtott t6mogatas

D. Az Europai Uni6 kolts6g-
vetes6b6l vagy mds 6llamt6l,
nemzetkozi szervezettcil
szdrmaz6 t6mogat6s

E. A szem6lvi i6vedelemad6
meohatArozott 16sz6nek az
addzo rendelkez6se szerinti fel-
haszn6l6s6r6l sz616 1996. 6vi
CXXVI torveny alapj6n atutalt
osszeg

181 116 181 116

F. K6zszolgdltatasi bev6tel

G. Adom6nyok
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A kettfs ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besziimoll6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klet I pK-342

2017. 6v

1. Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

1.1 N6v: Szervezet

Csipke

1.2 Sz6khely: Szervezet

lr6nyit6sz6m:

K6zterUlet neve:

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szr:rvezeti egtls6g

lranyit6szam: Inn! relepul6s

1.3 Bejegyz5 / Jogi szem6llly6 nyilvilnit6 hat6rozat sz6ma:

1.4 Nyilvintartisi szAm: ("t\nyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti et;ys6g ad6sz6ma:

1.6 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti er;ys6g
k6pvisel6j6nek neve:

Elnlrlilm
m-m- 3l8l 6

EEEEEEEE-E-EE
F,ajor Kilmiin

EEEE rerepur6s:

1.1 N6v: Jogi szem6ly szerrrezeti egys6g

2.Tixgylvben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhaszn( tev6kenys6gek bemutatisa

2017.6vi k6zhaszn0sAg i jelent6s

3. Kdzhasznri tev6kenys6gerk bemutatdsa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kozhasznf tev6kenysrig rnegnevez6se:

3.2 Kozhasznf tev6kenys6ghez kapcsol6d5 krizfeladat, jogszabiilyhely: XX.tV

3.3 Kdzhasznti tev6kenys6g c6lcsoportja:

3.4 Kdzhasznf tev6kenys69b,5l 16szesi.il,5k l6tsz6nra:

3.5 K6zhaszn( tev6kenysdg f,6bb eredmc6nyei:
1000000

valo trelutAs.Maoyar Brands dij elnyerdse,

Ny.v.:2.2 A nyomtatvdny papir alapon nem kUldhet6 lle! Nyomtatva: 2018.04.18 09.22.45

Kozterilet neve:
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besz6morl6ja 6s kiizhasznrisigi melldklet I pK_342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szerveze,ti egys6g neve:

5.1 C6l szerinti juttatas melgnc.vez6se El5z5 6v T6rgy6v

5.2 C6l szerinti j uttatas meg nr-'vez6se El6z5 6v T5rgy ev

5.3 C6l szerinti jutattas meg nr-'vez6se El5z5 6v T6rgy 6v

C6l szerinti iuttat6sok kimutatasa
(6sszesen)

C6l szerinti juttat6sok kimutatdsa
(mind0sszesen)

5. C6! szerinti jutattAsok kimutatisa (Adatok ezer forintban.)

6. Vezet6 tiszts6gvi sel6knerk ny0itott luttirt6s

6.1 Tiszts6g El5z5 ev (1) T6rgy6v (2)

0 0

6.2 Tiszts6g El5z5 ev (1) Tdrgy 6v (2)

A. Vezet6 tiszts6gvisel(iknek nyUjtott
juttatas (mind6sszes;en) : 0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatviny papir alapon nem kiildhet5 be! Nyomtatvar 2018.04. 18 09.22.45
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A kett6s ktinywiterlt vezetd egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besz6mrol6ja 6s ktizhasznrisSgi mell6klet I .K_Z4Z

"2017. 
6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. K6zhasznf jogill6s megiilla;ritisihoz szUks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El6z6 6v (1) Tdrgyfv (2)

B. Eves dsszes bev6tel 53 111 49 297

ebb5l:

C. A szem6lyi jiivedelema.d6 meghat6rozott r6sz6rnek az
ad6zo rende I kez6se szeri nti tfe I haszn6!5siirol szolo
1996.6vi CXXVI. torv6ny irlapjiin atutalt osszeg 181 116

D. Ktizszolgiltatesi bev6tel

E. Normativ tdmogatAs

F. Az Eur6pai Uni6 strukturilis alaplaib,6l, illetve
a Koh6zi6s Alapb6l nyfjt,ott t6mogat6s

G. Korrig6lt bev6tel [B-(C.tsD+.E+F)] 52 930 49 181

H. dsszes rdfordit6s (kiacl6s) 49 482 47 935

t. Ebb6! szem6lyi jelleg( rdforditds 35322 33 556

J. Kdzhaszni tev6kenys6g riirforditiisai 29 680 27 892

K. T6rgy6vi eredm6ny 3 629 L362

L. A szervezet munkii6ban kdzremUkdcl6 k6z6rdek( 6nk6ntes
tev6kenvs6oet v6oz6 szem6lvek sz6ma
(a k6z6r-dekn dnkdntes tev6kirnys6g16l sz6l6
2005. 6vi LXXXVIll. t6rv6nynek megfelel6en)

E r 6fo r r,1s ei I atotts 69 nt u tat6 i Mutato teljesitese

lgen Nem

EcN. 32. 5 (4) a) [(81+82)/2 > 7.000.000, - Ft] tr tr
Ectv. 32.9 (4) b) [K1+K2>,=0] tr tr
Ectv. 32. 9 (4) c) [(|7+12-ALL-A2)/(H7+HZ)>=9,251 tr tr

T 6.rsad al m ti t6rn og atoftsdg m utato i Mutat6 te,esitdse

Ectv. 32. g (5) a) [(c1+c2)/(G.L+G2) >=0,02] tr x
Ectv. 32. 9 (5) b) [(J1-+J2)/1'.H1+H2)>=Q,$] tr tr
Ectv. 32. E (5) c) [(11+12)/2>= 70 f6] tr tr

Csipke Ktizalapiwiny

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.04.18 09.22.45



dtfihffi
W

A kett6s kiinywiterlt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6v'es beszSnrrol6ja 6s kiizhasznrisSgi mell6klet I pK_242

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szerv'ezerti egys6g neve:

Tamogatdsi program elnevez6:;e : 2017.6vi m(kdd6s

Tamogato megnevez6se: Kisku nhal,as Viros Onkorm6nyzata

T6mogat6s forr6sa:

kdzponti koltsegvetes !
6nkorm6nyzati kcilts6gvet6s B

!nemzetk6zi forriis

mds gazd6lkodo n
Tdmogat6s id6tartama: 20 L7 .O L.O L-20 L7 .Lz.il L

T6mogat6si 6sszeg: 25 500 00c|

- ebb6l a t6rgy6vre juto dsszeg: 25 500 000

- t6rgyevben felhaszn6lt osszeg: 25 s00 000

- t6rgyevben folyositott osszeg: 2s s00 000

T6mogat6s tipusa: vissz,at6ritend6 ! vissza nem t6ritend5
m

T6rgy6vben ferlhasznilt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 25 500 000

Dologi

Felhalmoz6si

6sszesen: 25 500 000

ll-6mogatiis tdrgy6vi f el haszn6lisinak szdveges bemutatisa:

Az Uzleti 6vben v6g:zett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa

rendezese,nemzetk6zi 6s hiuai lesztivdlokon.kidllitAsokon a csipkevarris bemutatAsa.n6pszerU

Csipke Krizalapiwdny

Ny.v.:2.2 A nyomtatvdny pap(r alapon nem kUldhet6 he! Nyomtatva: 2018.04.18 09,22.45
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A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszerffsitett 
I

6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznrisdgi mell6klet I pK_342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szenrezeti egys6g neve:

Csipke

Tdmogatdsi program elnevez6se:

Tamogat6 megnevezese: Kiskunhal as V6ros rOnkormanyzata

T5mogat6s forrasa:

kozponti kdlts6gvetes !
Onkorm6nyzatikolts6gvet6s B

!nem;:etkozi forr6s

m6s gazd6lkod15 n
T6mogat6s iddtartama: 20 L7 .0 L.0',.1. -20 L7 .L2.3L

T6mogat6si osszeg: 600 000

- ebb5l a t6rgy6vre jut6 osszeg: 600 000

- t6rgy6vben felhasznAlt 6sszr:g: 600 000

- t6rgy6vben foly6sitott osszer3: 600 000

T6mogatds tlpusa: visszat6rftend6 ! vissza nem t6rftend6 E
Tiingy6vben felhasznilt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szemelyi

Dologi

FelhalmozAsi 600 000

6sszesen: 600 000

'Iimogatis tirgy6vi felhasznilisinak szdveges bemutatisa:

210'130 cm-es mozaik kirp szerz6dessel. A kepek kek,leher szinben, a Tancos
ancos lAny csipkeket abrAzoljik, A k6pek ia 6400 Kiskunhalas Kossuth u.37JA szim alani Csipkehaz 6pijlet

lev6 k6roldali talr,a kerUlnek elhrelyez6sre.

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem kUldhet6 lbe! Nyomtatva: 2018.04,18 09.22.45
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves beszimol6ja 6s kiizhasznrisSgi mell6klet I pK_342

20L7. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szenrezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: SzjaLVo

Tamogato megnevezese: NAV

TAmogat6s forrdsa:

kozponti k6ltsegvet6s m

rinkorm6nyzatik6lts6gvet6s !
nnemz:etk6zi forrAs

m6s rgazd6lkodri !
T6mogat6s id5tartama: 20L7-20L8

T6mogat6si osszeg: LLs 547

- ebbcil a t6rgy6vre jut6 6sszelg: LLs 547

- t6rgyevben felhaszn6lt osszeg: LLs 547

- t6rgy6vben folyositott osszeg: LLs 547

Tdmogat6s tipusa: visszat6ritendo ! vissza nem t6ritend6 
m

Tiirgy6vben felhasznilt risszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szemelyi

Dologi tts 547

Felhalmozdsi

6sszesen: LLs547

1l'6mrogatis tirgy6vi felhrsznilisinak sziiveges bemutatdsa:

csi pkevarr6 k esz kiizei nek lbeszerz esere lo rd itonu k.

Az Uzleti 6vben v6g;zett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2078.04.L8 09.22.45



fi,

d4xffi
hdhdl

W

A kett6s kiinywitr:lt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett 
I

6ves beszSmol6ja 6s kd'ihasznfsdgi me"li6klet I pK_342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tamogatdsi program elnevez6se: Csipke kiiillitisok

T6mogato megnevez6se: Aranykapu Zrt

T6mogat6s forr6sa:

kdzPrcnti kolts6gvet6s !
Onkormdnyzatikdlts6gvet6s !

!nemz:etkozi forrAs

m6s gazd6lkodri m

T6mogat6s idStartama: 20L7

TAmogat6si osszeg: 150 000

- ebbcjl a t6rgyevre jut6 osszer3: 150 000

- t6rgyevben felhaszn6lt dsszeg: 150 000

- tdrgy6vben foly6sltott osszeg: 150 000

T6mogat6s tlpusa: visszat6ritend6 ! vissza nem teritend6 
m

Tiirgy6vben felhaszn6lt dsszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 150 000

Felhalmoz6si

Osszesen: 150 000

Tamogatas t6rgy6vi felhasznilisinak szdveges bemutatasa:

Az UzNeti 6vben v6g:uett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Csipke Krizalapiwdny

Ny.v.:2.2 A nyomtaWiny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.04.18 09.22.46



A kett6s ktinywitr:lt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett I

6ves b-esz6nnok6ja 6s kd'ihasznusSgi me"lieklet I pK_342

2017, 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se: Csipke kirillitiis

Tamogato megnevez6se: Paor-Vfz t(er.Kft

T6mogat6s forr6sa:

kozponti kOlts6gvet6s !
dnkorm6nyzati kriltsegvet6s !
nem;letkcizi forr6s !
mAs gazdalkodri m

Tdmogatds id6tartama: 20t7.6v

TAmogat6si 6sszeg: 40 000

- ebbcjl a t6rgyevre jut6 osszeg: 40 000

- tdrgyevben felhaszn6lt dsszeg: 40 000

- targy6vben foly6sitott clsszeq: 40 000

T6mogat5s tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6 
m

Tiirgy6vben felhasznilt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 40 000

Felhalmoz6si

Osszesen: 40 000

Timogatis tiirgy6vi felherszn6lisinak szdveges bemutatasa:

Az Uzleti 6vben v6g,!ett f5bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa

liel.

Csipke

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem lktildhet6 tre! Nyomtatva: 2OL8.O4.LB 09.22.46



20L7, 6vi kOzhaszn[s6gi jelent6s

2017-es esztend6 a 115 6ves halasi csipke Unnepl6s6nek 6ve volt.

20!7. ianuAr 6-dn tartottuk a 115. 6ves 6vfordul6 alkalmdb6l kiirt csipketervrajz kdszit6si pdlydzat
Biriil6 Bizottsdgdnak til6s6t, melyben a kiir6 szervezetek k6pvisel5i vettek r6szt. A Biriil6 Bizottsiig
6rt6kelte a be6rkezett p6lyamunkdkat majd 5 csipketervet vdlasztott ki dijazott tervk6nt.

2017. janudr 22-6n r6szt vettiink a kiskunhalasi Bib6 lstvdn Gimndziumban rendezett Esk0v6
KiSllitdson. C6lunk min6l k6zelebb ker0lni az 6rdekl6d6 kdzdns6ghez. Eskiiv6i kieg6szitdknek,
ndszajdnd6knak alkalmas term6kek,kel, valamint eg6sz napos csipkevarr6si bemutat6val jelentiink
meg.

2OL7. janu1r 31-6n pdlyiizatot ny0jttottunk be az un.,, INTERRES-IPA Magyarorszdg Szerbia hatdron
iitny016 egyUttmfikdd6si prograrn ,, keret6ben kiirt pdlydzat 3.1. pontjdban megjelolt
,,ldegenforgalmi 6s kulturdlis 6roks;6gi egyi.ittm(kod6s 6sztdnz6se " c6lra a szabadkai LSnyi Ern6
Kulturdlis Egyes0lettel 6s a tavankuti Matija Gubec Egyes[ilettel kozdsen. A 60.000 EUR piilyiizatot,
amelyb6l a Halasi Csipke Kozalapitv5ny r6szesed6se 30.000 EUR a birdl6 szervezet elfogadta. A
pd lyiizatba n vii I la lt esem6 nyek 2018. 6vben ke rU I nek megva l6sitdsra.

2017. mircius 2-5. kdzdtt, 4 napon kereszttil r6szt vettlink az Utazds Kidllitds 2017. rendezv6nyen. Ez

6vben el6szor Bdcs-Kiskun Megye kiildn standon jelent meg, ahol Kiskunhalas Vdros pultjiin
mutatkozhattunk be. A 4 nap alatt tobb sz{zan tekintett6k meg termdkeinket 6s csoddltdk a

csipkevarrdst. lgyekezti.ink turisztikai irod6kkal, idegenvezet6kkel felvenni a kapcsolatot 6s

figyelmiikbe ajdnla ni a csipkemf zeumot

2017. mdjus 5-21. ktizott keri.ilt megrendez6sre a XVlll. Nemzetkdzi Csipkekidllitds.
Dlszvend6gtink a belga csipke volt. ll2 f6s belga csipkek6szit6 csoport 6rkezett a rendezv6nyre a

,,Kantschool Artofil" csipkeiskoldb6l. A ki6llitdson a csipk6k mellett csipk6vel diszitett koz6pkori
ruhdkat is bemutattak. Erkeztek csipkek6szit6k Szabadkd16l 6s Magyarkanizsd16l is. Emellett a

tavalyihoz hason16 korben meghivtuk kidlllt6k6nt a magyar csipkek6sz[t6ket.
A kis kidllit6 teremben dllitottuk ki a ,, 115. 6ves a Halasi Csipke" tervrajzk6szit6si piilydzat dijazott
munkdit tervk6nt 6s kivarrt csipkek6nt, valamint valamennyi pdlydz6legalSbb 1 pdlyamunkdjdt. A
pdly6zati dijak 0nnep6lyes Staddsa az 5 dijazott r6sz6re a megnyit6n megtdrt6nt.
A csipkek6szit6k k6z6tt a ki6llitSst megel6z6en kiirtunk egy csipkek6szit6si pdlydzatot ,, A n,6 6kess6ge
a csipke" cimmel. A be6rkez6 pdlyarnunk6kat szint6n kidllitottuk.
A megnyit6n ,, A j6v6 csod6ja - 6rt6l(, tradici6, eredetis6g ,, cim(i divatbemutat6n mutatta be
H rivnd k Tiinde d ivattervez6 ha lasi cs;ipk6vel d iszitett ru ha k6ltem6nyeit.
Koszcint6t mondott V. N6meth Zsolt hungarikumok6rt felel6s dllamtitkdr, a kiiillitiist megnyitotta
Marie-France Andre belga nagykovetasszony.

A kidllitdsr6l a helyi 6s megyei sajt6 rmellett az orszdgos sajt6 is tud6sftdst adott: Duna TV, Kossuth

Rddi6, MTt.

2017. j0nius 1-3. kdzdtt Kiskunhalas standjdn reszt vettUnk a Szabadkai Nemzetkcizi Vdsdron.

A Biics-Kiskun Megyei 0nkormdnyzat szervez6s6ben 2017. j0nius 2-dn mutatkozott be Kecskem6ten
Kiskunhalas 6s korny6ke. A vdros standjiin term6kekkel, csipkevarrdsi bemutat6val szerepelti.ink.



2017. j0nius 4-5-6n termekekkel 6s r:sipkevarrdsi bemutat6val vetti.ink r6szt Szentend16n a ptink6sdi

0r6ks6g Unnep6n, ahol a Nemzeti Sizellemi Kulturdlis 0r6ks6g tagjai mutatkoztak be. 2017-ben
kiil6nleges figyelmet kapott ez a helyszin, mert 50. szi.ilet6snapjdt Unneplte. Mindk6t napon nagy
szdm( 6rdekl5d6, f5k6nt szervezett buszos csoportok tekintett6k meg a csipk6t.

Ez 6vben is csatlakoztunk a Thorma .16nos M0zeumhoz a ,,Mdzeumok Ejszakdja" rendezv6ny
szervez6s6ben. F6k6nt kis gyermekes csalddok vettek rdszt a programokon. A r6szv6teliink fontos
lizenete a halasiak fel6: a Csipkehiiz nyitottsdga.

A Szivdrv6ny B|bszinhdzzal egytittmrlikodve igyeksziink az 6vod6s 6s kisiskolds korosztdllyal is
megismertetni a csipk6t. Ennek 6rderk6ben a bdbcsoport jilniusban 6s okt6berben k6t-k6t alkalommal
bemutatta a Csipkehdzban ,, Halasi Csipke" cimfi el6addsdt meghivott gyermek csoportok r6sz6re.

Jtilius elej6n megrendel6st kaptunk a vizes vildgbajnoksdg alkalmdb6l. A FtNA vezet6s6ge 40 halasi
csipk6s csomagot kapott ajdnd6kba. A megrendel6s bev6tel 6s rekldm szempontjAb6lj6 lehet6s6get
biztosftott.

2017. augusztus 24-6n vend6gUl l6ttuk a F6ldmfivel6si.igyi Miniszt6rium hungarikumokkal foglalkoz6
munkat6rsait valamint a hungarikurn vet6lked6 gy6ztes didkjait. A delegdci6t Lezs6k Sdndor, az
orszdggy(l6s aleln6ke, a Hungarikunr Bizottsdg tagja vezette.

2017. augusztus 29-5n nyilott dr. Vdrr Lajosn6,,Mindennapi n6pm(v6szet" cim(( kidllitdsa. Az alkot6
munkdi az orszdg kii16nboz6 tiijegysrlgeinek himz6seit mutattdk be. Az id6szaki kidllitiisok egyr6szt
megjelen6si lehetds6get adnak a Kiskunhalas 6s kdrny6k6n 615 szinvonalas k6zimunkdz6k
bemutatkozdsdnak, mdsr6szt a Csipkehdz kulturdlis kindlatiit is szinesitik a lStogat6k r6sz6re.

2017. szeptember 7-6n kerlilt sor Vajgel pdl csipke mozaik k6peinek avatdsdra.

2017. szeptember 19-24 kdzdtt kerUlt megrendez6sre az OMEK Budapesten, a Hungexpo tertilet6n.
A Foldm(vel6si.igyi Miniszt6rium kialakltott egy hungarikumokat bemutat6 standot, ahovd meghivdst
kaptunkminda6napra.

2017. szeptember 21-23. k6zdtt r6szt vettUnk a XXl. Nemzetkozi Csipkekiiillitdson Lepoglavdban,
amely j6 alkalom nemzetk6zi szakmai kapcsolatok kialakitdsdra.

Pakson ,,115 6ves a halasi csipke"cirnmel nyilt kiSllitiis 2017. okt6ber 9-6n. A Halasi Csipke
K6zalapitvSny gyfijtem6nyes anyagdl: 3 h6ten keresztUl a Csengey D6nes Kulturdlis K6zpontban
tekinthett6k meg az 6rdekl6d6k.

A Foldmfivel6si.igyi Miniszt6rium 6s tt/Iagyarorszdg Sz6fiai Nagykovets6ge szervez6s6ben
,,Hungarikumok 6s Nemzeti Ert6kek llemutatkoz6ja 6s Vdsdra" rendezv6nyen a Bulgdr f6vdrosban,
Sz6fiSban is bemutatkozhatott a halasi csipke okt6ber 20-iin 6s 2L-6n.

A jubileumi 6v zdro esem6nye Budapesten, a N6pi lparmfiv6szeti M0zeum Hagyomdnyok Hiizdban
nyilt ,,Ert6k 6s sz6ps6g - 115 6ves a hralasi csipke" cimfi kiiillitds volt. A ki6llit6s megnyit6n ;itadtuk a

,,J6nak lennij6" cim( mfisorba felajdnlott csipk6t a Duna w fdszerkeszt6j6nek.

Kis{unhalas 2018. januiir 29.
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Sz6csin6 R6dei Eva

Csipkehdz igazgat6

HAL.Asr cstPKF Ktlzat.apiryAlw
6400 Kisku'nha/as, Xossuth u. 37/A

K&H 10402568-25612378
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FUGGEl LEN KOI{YVVIZSGALoI JELENTES

A "Halasi Csipke" Kiizalapitvdny alapit6inak

V6lem6ny

Elvdgeztem a "Halasi Csipke" K6zalqpitvriny (,,a Tiirsasiig) (6400 Kiskunhalas, Kossuth u.37/A.,03 Pk.

6113611992129)2017 .6vi eryszeriisftett dves beszimol6jrinak kOnywizsgdlatdt, arnely egyszer0sitett 6ves beszirnol6 a

2017. december 3l-i fordul6napra kdszitell m6rlegb6l - melyben az eszkdzdk 6s forlasok egyezb vdgdsszege 108.457

E Ft, a trlrgydvi eredm6ny alaptev6kenysdgb6l (k6zhaszli tevdkenys6gb6l) 771 EFt (nyeres6g), attugydvi eredmdny

v6llalkozisi tevdkenysdgb6l 591 Ft (nyeresdg) -,6s az ugyanezen id6ponttal vdgz(tdb iizleti dwe vonatkoz6 eredmdny-

kimutatiisb6l, valamint a kdzhasznris6gi mell6kletb6l rill.

V6lemdnyem szerint a melldkelt eryszeriisitett 6ves beszimol6 megbizhato ds val6s kdpet ad a Trirsasiig 2017. december

3l-6n fenn6ll6 varyoni 6s p6nziiryi helyzr:ter6l, valamint azezen id6ponttal vdgzndb iialeti 6we vonatkoz6 j6vedelmi

helyznterbl aMagarorszAgon hatillyos, ar szimvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. tOrvdnnyel dsszhangban (a toviibbiakban:

,,szirnviteli tdrvdny").

A v6lem6ny alapja

K0nywizsgiilatomat a Magyar Nemzeti Kdnywizsgrilati Standardokkal dsszhangban ds a kOnywizsgdlata vonatkoz6

- Maryarorszigon hatalyos - t0rv6nyek ds egy6b jogszabdlyok alapjrln hajtottam vdgre. Ezen standardok ertelm6ben

fenn6ll6 felel6ssdgem b6vebb lefnisiit jebntesem ,f konywizsgdl6 egtszenkltett dyes beszdmol1 kbrrywizsgdlatddrt

v al 6 fe I e I 6s s d gd' szakasza tarlalmazza.

Fiiggetlen varyok a t6rsas6gt6l a vonatko:26, MaryarorszSgon hatilyos jogszab6lyokban 6s a Magyar K6nywizsg6l6i

Kamara ,, A k0n1wizsg6l6i hivatis magartart6si (etikai) szab6lyairol 6s a fegyetmi eljrffisr6l szbl6 szabiiyzatd'-ban,

valamint az ezekben nem rendezett kdrdLdsek tekintet6ben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete 6ltal kiadott

,,K0nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az

u5/anezen norm6kban szerepl6 tovribbi etikai el6iriisoknak is.

Meggy6z6d6sem, hory az iitalan megszorzett kOnywizsgiilati bizonyitdk elegend6 6s megfelel6 alapot nyujt

v6lemdnyemhez.

Egy6b informf ci6k: A kiizhasznfsigi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a "Halasi Csipke''' Kbzalapitv{ny 2017. 6vi kOzhasznris6gi melldkletdbdl 6llnak. A vezetds

felel6s a kdzhasznfs6gi mell6kletnek a 350/201 I (XII.30.) Kormiinyrendelet vonatkoz6 el6ir6saival 0sszhangban

t0rtdn6 elkdszitdsddrt. A jelent6sem ,,,V61emdny" szakaszdban az egyszeriisitett 6ves besziimol6ra adott

v6lemdnyem nem vonatkozik az egydb inform6ci6lcra, es az egyeb inform6ci6kra vonatkoz6an nem bocsdtunk ki
semmilyen form6jf bizonyossiigot nyrijt6 kdvetkeztetdst.

Az egyszeriisitett 6ves beszimol6 6ltalam vdgzelt kOnyvvizsg6latdval kapcsolatban az dn felel6ss6gem az egydb

inform6ci6k 6tolvasiisa es ennek sordLn annak m6rlegel6se, hogy az egydb informrici6k l6nyegesen

ellentmondanak-e az egyszeriisitett dves beszimol6nak vagy a kOnyvvizsg6lat sor6n szerzetl ismereteimnek, vagy

egydbkdnt rigy tiinik-e, hogy azok ldnyerges hib6s 6llit6st tartalmaznak. Ha az elvdgzett munk6nk alapjin ana a

kOvetkeztetesre jutok, hogy az egy6b in.lorm6ci6k lenyeges hib6s allitdst tartalmamak, k0telessdgem ezt a tenyt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6m.



A vezet6s [6s az irf nyitissal megbizott szem6lyekl felel6ss6ge az egyszeritsitett 6ves besz6mol66rt

A vezetds felel6s az egyszertisitett dves beszdmol6nak a szSmviteli tOrvdnnyel Osszhangban t0rtdn6 6s a val6s

bemutat6s k0vetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan be1s6 kontroll6rt, amelyet a vezetds

sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vti v6ljon az akir csal6sb6l, ak6r hibrib6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st6l

mentes egyszeriisitett dves besz6mol6 elk6szit6se.

Az eryszer[isitett 6ves besz6mol6 elkdszit6se sor6n a vezet6s felel6s azert, hogy felmdrje a Tiirsasiignak a

v6llalkoziis folytat6s6ra val6 k6pessdgdt Es az adott helyzetnek megfelel6enklzzdtegye a viilakozirs folyat6siival

kapcsolatos informilci6kat, valamint a vezet6s felel a vrillalkoz6s folyat6s6nak elvdn alapul6 egyszeriisitett 6ves

besziimol6 0ssze6llit6s66rt. A vezetdsneli a v6llalkoz6s foly.tatiis6nak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek

az drvdnyesiildsdt elt6r6 rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a villlalkozitsi tevdkenysdg follatds6nak

ellentmond6 tenyez6, k0riilm6ny nem 6l[ fenn.

Az ir6nyitiissal megbizott szemdlyek felel6sek a Tiirsasiig p6nztigyi besz6mol5si folyamatiinak feliigyelet6drt.

A k0nyvvizsg6l6 egyszerflsitett 6ves beszdmol6 k6nyvvizsg6lat66rt val6 felel6ss6ge

A kdnyvvizsg6lat sor6n cdlom kell6 bizonyossiigot szerezni arr6l, hogy az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 egesze

nem tartalmaz akiir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibSs 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapjiin a

v6lem6nyemet tartalmaz6 fliggetlen k6nyvvizsg6l6i jelentdst bocsiissak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri

bizonyossiig, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti K0nyw'zsgilati Standardokkal 0ssztrangban elvegzett

konyvvizsg6lat mindig felt6rja az egydblk6nt l6tez6 ldnyeges hib6s 6llitdst. A hibSs 6llitiisok eredhetnek csal6sb6l

vagy hibrib6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha 6sszert lehet az avilrakozits, hogy ezek Onmagukban vagy egyiittesen

befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott eg;yszeriisitett 6ves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasbgi d0nt6seit.

A MaryarNemzeti Konywizsgdlati Standrudok szerinti k6nyvvizsghlat egdsze sor6n szakmai megit6l6st alkalmazok

ds szakmai szkepticizmust tartok fenn.

'Iov6bb6:

o Azonosftom 6s felm6rem az eryszertlsitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s

6llitiisainak a kockinatait, kiatakitom 6s v6grehajtom az ezen kockdzatok kezeldsdre alkalmas

konyvvizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 k0nyvvizsgiilati bizonyit6kot szerzek a

vdlemdnyem megalapoz6sirtT z. t\ csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak akockilzata

nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csal6s magiiban foglalhat Osszejiitsziist, hamisit6st, sz6nddkos

kihagy6sokat, tdves nyilatk ozatok;.at, yagy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

. Megismerem a kOnywizsg6lat rszempontjdb6l relevans bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan

konyvvizsg6lati eljrir6sokat tervezzek meg, amelyek az adott kOriilmdnyek k6zdtt megfelel6ek, de nem

azert,hogy a Tarsas6g bels6 kontrollj6nak hatdkonys6giira vonatkoz6an vdlemdnyt nyilv6nitsak.

o Ert6kelem a vezetds 6ltal alkalrrazott sz6mviteli politika megfelel6segdt 6s a vezet6s 6ltal k6szitett

sz5mvitel i becs l6sek ds kapc sol6cl 6 kdzzdtdtelek 6sszeriis6gdt.

o Kovetkeztet6st vonok le arr61, hLogy hely6nval6-e a vezetls r1szdr6l a v6llalkoz6s folytatiis6nak elv6n

alapul6 sz6mvitel alkalmaz6sa, ,yalamint a rnegszerzett kOnywizsgdlati bizonyitdk alapjrin arr6l, hogy

fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s

k6tsdget vethetnek fel a T6rsas6g v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 kdpessdgdt illet6en. Amennyiben azt a

kovetkeztetdst vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen k0nyvvizsg6l6ijelentdsemben

fel kell hivnom a figyelmet az egyszertisitett 6ves besziimol6ban ldv6 kapcsol6d6 kdzz6tdtelekre, vagy ha

a kdzzdtdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell vdlem6nyemet. K6vetkezteteseim a

fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelent6sem drltum6ig megszerzett k6nywizsgiilati bizonyitdkon alapulnak.

J0v6beli esemenyek vagy feltdtelek azonban okozhatj6k ail, hogy a Tiirsas6g nem tudja a v5llalkoz6st

folytatni.

o Ert6kelem az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 prezentdlisdt, feldpitdsdt 6s tartalm6t, beledrtve a



kiegdszitd melldkletben tett kl'zzdtdteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az egyszeriisitett 6ves
besz6mol6ban teljes0l-e az alapuli, szolg6l6 tigyletek ds esemdnyek val6s bemutatiisa.

o Az iranyitiissal megbizott szemdly,ek tudomrisrira hozom - erydb k6rd6sek mellett - a konywizs giiat tewezett
hat6k6rdt ds iitemez6se! a kOnywiizsg6lat jelent6s meg6llapiuisait, beledrtve a Tiirsas6g 6ltal alkalmazott bels6

kontrollnak a kdnywizsgiilatom soriin iiltalam azonositottjelentds hiiinyossrigait is, ha volak ilyenek.

Kiskunhalas, 20 I 8.04. I 7.

h+U f"\ L-
R4zsdnd Takdcs Szilvia
Kam ar a i t ag konyw iz s gdl6
Nyilvdntartdsi szdm: 005 982



JriGYZOroxyv
K6sziilt: a Halasi Csipke Kozalapitv6ny Feltigyelo Bizottsitginak iil6sdrol 2018-04-23.-6n
h6tfon 16:15 6rakor.

Az iil6s helye: 6400 Kiskunhala.s. Kossuth u. 24. (Dr. Horv6th R6bert iigyvdd irod6ja)

Jelen vannak: Jeremi6s Bel6nd, Dr. Horv6th R6bert. Szabadi J6zsef FB. tagok, valamint
meghivottkenLt R6zs6nd Tak6cs Szilvia k6nyvvizsg6l6 ds Szecsind R6dei
Eua a Csipkeihaz- igazgatoja.

NAPIRENDI PONTOK:

l.) A kettos k6nyvvitelt vezeto egydb szervezet egyszenisitett besz6mol6ja ds
kdzhasznris6gi melleklete.
A Halasi Csipl<e K0zalapitvany 2017 .6vi k6zhasznus6gi jelentdse.

2.) Az lgazgato tdjekoztat6ja a 20 18. 6vi tervekro l, elk6pzelesekrol.

A Feltigyelo Bizotts6g elnoke. rnint levezeto eln6k koszdnti a megjelenteket, megdllapitja,
hogy az tiles hatdrozatkepes, mi'u,ei a bizottsag valarnennyi tagja jelen van.

Javasolja, hogy a meghiv6ban szereplo napirendek kertiljenek megtdrgyal6sra. A Bizotts6g
tagSai az el6terjesztdst egyhangirlag elfogadt6k. a napirendi pontok m-6dosft6s6ra javaslato-t
nem tettek.

I.

A Feltigyelo Bizottsdg elnoke ismertette a kettos kdnyvvitelt vezeto egy6b szervezet
egyszerrisitett besz6mol6ja es lkozhasznirs6gi mell6kletdt, A Halasi Csipke k<izalapitviny
2017 . evi kcizhasznrisdgi jelent6sidt, valamint a jegyzokrinyvben foglaltakat.

Szdcsin6 Rddei Eva: Kiegdszftesk6nt eloadja, hogy a tavaly bevezetett szigorubb
eszkdznyilv6ntart6s alapj6n az" elmrirlt 6vben m6r nem kertiltek eld, olyan .Jaig a
nyilviintarl6sban nem szereplo c:;ipkek, melyekrol nem volt tudomdsuk.

Dr. Horv6th Robert: Az egys,,zerusitett eves besz6mol6 mdrlege szerint a v6llalkoz6si
tevdkenysdgb6l sz6rmaz6 eredmdny az elozo 6vben fel milli6 forinik6ri.ili minusz volt, mfg a
tiirgydvben ez meghaladta a plusz fel millio forintot. mi ennek a magyar1zata?

Roz.s6nd Tak6cs Szilvia: Erre a konkret rirlaszt irg1, tudja megadni. hogy a bonyolult
aranyositas alapul veteldvel keruiltek ezek ntegiillapit6sra,

Szabadi J6zsefi A besz6mol6 pozitiv kepet ad a Halasi Csipke Kdzalapitv 6ny 2017. evi
mtikOddsdrol. A m6rlegben szerepl6 mutat6k 6s a kdzhasznriiagi jelentds egyar6nt pozitiv
adatokat tartalmaz.
Mindezek melld egyetlen adatban nem v6rhat6 ldnyeges villtozits ez pedig a csipkdk elad6sa.
Ennek 6rdekdben, pedig a Csiplceh6z vezetdse mindent megtett. Nem tudja, hogy lehetne a
csipke ertekesites volumendt jelentosen novelni.



Jererli6s Beldrte: Az ertekesitessel kapcsolatban tetsz.ctt al- az alburr antelyel keszitettek, a
beszdmol6b6l kitunik, hogr, 20 t7-Lren a sok nenrz"etkozi kiiillitrison szerepelt a Ilalasi Csipke,
ami a ndpszertiseget tovabb ndvelltette.

Mirrt6n ezen napirendekkel egyeb eszrevetel. be.jelentes nenr volt. ezerr az al6bbi hatisozatot
hozta a Ireltigy'elo tsizoil.sag:

I/20 1 8.04.23.s2. llAT,\I{OZr\1.

A Felligyelo Bizottsdrg egyhang(rlag ellbgaclta a l-lalasi Csipke Kdzalapitvirny 2017. evi
nrtikodeserol kdszlilt beszitmolo.jdt es l:ozhasznirsagi jelentdset azzal, hogy azt elfogad6sra
aj6nl.ia a Kuratorir,rmnak.

Felelos: .leremi6s Bel6ne
Hatdrido: 201 8.05. 1 0.

II.

Szccsinc Itcdei I:r'a ig:rzgar(r ta. ckoztattlr.jele nlcr cjlict a l0l 8 c1r,r tcn,ckr6l elkcpzelesekrol.'

Az idei clv a beruhAztisok eve lesz a halasi csipke clleteben.2018-ban 3 sikeres ptilydzat
vegreha.i tiisiiban vesztink reszt.

Az onkortn arryz,at altal benl'Lrltott. itflc,go tLrrisztikai ltirly(tzttt keretdben a Csipkeh6 z J2,8
millio lorintos tantogatast kap.

li- tamogatas eg)'resze epitoipari nrunk6.kra (nregirjul az eptilet lbbejarati resze) m6sik rcsze a
kial lito ter f'clr1j f tdsfra szolgdl.

A muukdlatok miatt n(:hiiny honapra szlikseges lesz a nr[rzeum bezardsa.

Az Eruberi Erolbrrasok lv{inisu:teiriumtitol -i nrillio I;t-or liapunk palvdz.at kereteben. Ebbol
meg[rir"rl a Csipkehiiz Kossr,rtl-r r-rtcai bejaratanal levo pergola. a legyezo terem galeria resze,
valanrir.rt egyseges. iinrre-pi n.reglelcncst biztosito lbrnraruhirk keszlilnc-k.

Az IN'fl:l{REC-lPA llagyaronszag-Szerbia progranr l<ereteben kcizel 9 miili6 Ft az elnyert
osszeg. A ptiylvat kercteben kiilhoni partnereink n-runk6it mutatjuk be Kiskunhalason illetve
a Ilalasi Csipke mutatllozhat be Szabadkan.

Mindezek mellett a udr evek ota hagy'onranyos programok is megrendezdsre kertilnek. A
XIX. Nernzetkozi Csiipkeki6llitds ez e'ri motto.ja ..Dicsiritik egytitt az \Jratt". A kor6bbi
eivekhcz hasottloan a \,/iilos Nap.iahoz kapcsolodo renclezvenS,sorozat resze lesz.

Keri a tdjeiksTlsliis el ltrgadasiit.

Ezt kovetoen a testlilet tagai az alabbi egvhangir hatdrozatot hozt6k:

7ZOIS 0a 2l.sz L r\l{OZz\ t':
11.

A Ire liigl"clo Bizottsiig cg1'hangrllag.jtiva.hagl,(rlag tuclonrirsLrl vctte a Csipketraz igazgatojinak
trijekoztatojat a 2018. evi elkepz.clesekrol. 'ludorr6surl veve azl; hogy a 2018-as dv a
Csipkehaz eletdben a berLrhizirsok cis a le.jlcsztesck cvc lesz.



Felelos: Szecsine Redei Eva tLgazgat6
Hat6rido: Folyamatos

III.

Jerdmi6s B6l6nd azzal ajavaslattal dl a Csipke hdz vezetese feld, hogy amennyiben rij naptar
kertil elk6szit6sre, abban t<ibb kepet kapjanak a rdgi hagyomiinyos csipkdt thrdzol6 felv6telek
es kevesebb kep szerepeljen a modern kidolgoz6sf csipkdbol. (legal6bb fele - fele aranyban
szerepeljenek) mivel az eladiisi adatok azt mutatj6k. hogy a v6s6rl6i igdnyek inkfibb a r$gibb
tervezesrJr. hagy,omdnyos halasi csipkdk feld mutatnak.

Miutin egydb bejelentds a Bizottsiigi tagok ds a megjelentek reszerol nem hangzott el,
Jer6mi6s Bdl6n6 megkoszdnte a megjelendst 6s az iil6st 17 ora 20 perckor berekesztette.

lc-d.rr,', )^ ,rr, ,.,,..t
Jerdmids Bil6n6
FB. elnrik

-4e--ee Lr'=--
Szabadi J6zsef

F.B. tag

K.m.t.t

F.B. tag



Kivonat
a Halasi Csipke K6zalapitv{ny 2018. m{jus lSei kurat6riumi [t6s6nek jegz6kdnyv6b6t

212018, hatfrozat
Halasi Csipke Kdzalapitvrlny kurat(iriuma elfogadj aa20l7 . evi kett6s kOnywiteltvezetb egy6b

szewezet egyszenisitett beszimol,6jrit 6s kiizhasznris6gi mell6klet6t, valamint a 2017. 6vi
kdzhasznris"igi j elentdst.
Kuratdrium tagiai a hatdrozatot egyhangfilag elfogadtdk.

Laki Rita jegyz6k<inyv v ezetb



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

6 4 0 0 Kiskunhalas

Kertész utca

28/A

    

0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 7

0 3 P k 6 1 0 0 9  1 9 9 1 4 5

1 8 3 4 0 2 5 3 1 0 3

Horváth Anikó

Kiskunhalas 2 0 1 8 0 4 2 4

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.47



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 erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

246 247

246 247

246 247

246 247

100 100

146 146

0 1

246 247

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.48



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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

5 035 5 035 5 035 5 035

5 000 5 000 5 000 5 000

35 35 35 35

5 035 5 035 5 035 5 035

35 34 35 34

5 000 5 000 5 000 5 000

5 035 5 034 5 035 5 034

0 1 0 1

0 1 0 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.49



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

5 000 5 000 5 000 5 000

16 16

19 19

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.49



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

6 4 0 0 Kiskunhalas

Kertész utca

28/A

    

0 3 P k 6 1 0 0 9  1 9 9 1 4 5

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

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.50



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

sportszervezetek támogatása 5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.50



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. Tárgyévi 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

5 035 5 035

16

5 035 5 019

5 035 5 034

0 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.50



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Működési célú támogatás

Kiskunhalas Város Önkormányzata

2017.01.01-2017.12.31

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.50



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

SZJA 1%

2017.01.01-2017.12.31

15 634

15 634

15 634

15 634

15 634

15 634

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.50



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Adomány

magánszemélyek

2017.01.01-2017.12.31

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.14 17.55.51



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) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 
2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 247 E Ft, 
a tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 1 E Ft (nyereség) -, 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 2017. 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 2017. 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, 2018.04.24. 
 
 
 
 
 
  Rózsáné Takács Szilvia 
  Kamarai tag könyvvizsgáló  
  Nyilvántartási szám: 005982 
 



 

 
 

Teljességi nyilatkozat 
 

Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány 
6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A. 

 
Dátum: 2018. április 24. 

 
 
Rózsáné Takács Szilvia könyvvizsgáló részére     

A jelen teljességi nyilatkozat a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány („a Társaság”) 2017.12.31-
ével végződő évre vonatkozó beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a közhasznúsági 
jelentés együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan 
készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló 
megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel ("a Számviteli törvény") összhangban.  
 
Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához 
legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat: 
 
Pénzügyi kimutatások 
 

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a 
vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak 
a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban 
történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását. 

 
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. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzítetett 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.  

 
4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk 

alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. 
 

5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel 
összhangban történt. 

 
6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt 

események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt. 
 

7. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások hatása 
nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az 
elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák 
egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.  

 
8. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás 

kockázatát. 
 
 

9. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen 
befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét. 

 



 

10. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények (pl. el nem évült 
követelések), amelyek érvényesíthetők lennének. Az alábbi kérdésekben minden információt az 
Önök rendelkezésére bocsátottunk: 
 

a. A Társasággal szemben függőben vagy folyamatban lévő hatósági, illetve bírósági 
eljárások (ideértve a kártérítési pert). 

b. A Társasággal szemben jogerőre emelkedett határozatban szereplő követelések, 
amelyek anyagi hatással lehetnek a Társaságra. 

 
11. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, 

megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit. 
 

12. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat 
a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli. 

 
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen 

befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 
 

14. A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti 
ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos 
kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos 
mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait. 
 

15. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra 
vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti 
jelentésben. 

 
16. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi 

kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) 
oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban. 

 
A rendelkezésre bocsátott információ 
 

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:  

ο valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb 
anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása 
szempontjából 

ο a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint 

ο a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez. 

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

3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi 
kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.  

4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett 
csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van: 

ο vezetés 

ο a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy  

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

5. Közöltünk Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, 
munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra 
vagy vélt csalásra vonatkozó állításról. 

6. Közöltünk Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem 
felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.  



 

7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek 
közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.  

 
8. Közöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van. 

 
9. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk: 

 
a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, 

beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia 
megállapodásokat; 

 
b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével 

kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat; 
 
c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások. 

 
10. Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban 

érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan 
felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük 
a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban. 

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

lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. 
 
 
Cégszerű aláírás a Társaság képviselőjétől. 

 
 

 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

03 Kecskeméti Törvényszék

Szécsényiné Nagy Katalin

Szécsényiné Nagy Katalin

Babó Katalin

Magyarország

Vác

1 9 7 0 0 7 2 0

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

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

6 4 0 0 Kiskunhalas

Hősök tere

1

    

0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 9

0 2 P k 6 1 0 6 1  1 9 9 1 6 2

1 9 0 4 9 1 3 7 1 0 3

Szőke Sándor

Kiskunhalas 2 0 1 8 0 5 1 7

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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 erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

600 1 685

600 1 685

4 879 13 259

61 61

4 818 13 198

5 479 14 944

5 041 5 002

100 100

4 228 4 941

713 -39

367 9 942

367 9 942

10

5 418 14 944

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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

4 232 5 109 4 232 5 109

26 589 15 011 26 589 15 011

26 589 15 011 26 589 15 011

1 1

30 822 20 120 30 822 20 120

30 821 20 120 30 821 20 120

8 320 17 469 8 320 17 469

347 75 347 75

115 115

21 442 2 500 21 442 2 500

30 109 20 159 30 109 20 159

30 109 20 159 30 109 20 159

713 -39 713 -39

713 -39 713 -39

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

4 270 4 270

7 289 8 200 7 289 8 200

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

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:

6 4 0 0 Kiskunhalas

Hősök tere

1

    

0 2 P k 6 1 0 6 1  1 9 9 1 6 2

0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 9

1 9 0 4 9 1 3 7 1 0 3

Szőke Sándor

Helyi közművelődés támogatása

2011. évi CLXXXIX trv.

MAgyarország helyi önkormányzatáról

Kiskunhalas és környéke

7000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Kisebbségi rendezvény támogatása 700 500

4 kiskunhalasi út felújítás támogatása 18 411

Díjugrató Országos Minősítő verseny 2 000 2 000

21 111 2 500

21 111 2 500

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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. Tárgyévi 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

30 822 20 120

30 822 20 120

30 109 20 159

347 75

30 109 20 159

713 -39

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Díjugrató Országos Minősítő Grand Prix Verseny

Kiskunhalas Város Önkormányzata

2017 év

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

XXXVIII. Szüreti Napok

Kiskunhalas Város Önkormányzata

2017 év

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

5 925 360

74 640

6 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Városért Közalapítvány működési költségtérítése

Kiskunhalas Város Önkormányzata

2017 év

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

XXXVIII. Szüreti Napok

Magyar Agrárgazdaságért Alapítvány

2017 év

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

XXXVIII. Szüreti Napok

Merkbau Kft

2017 év

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

XXXVIII. Szüreti napok

Mol Nyrt

2017 év

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Együtt a Halasi Kultúráért

ME-Uniós Fejl. kezel

2017-2019

4 270 000

14 212 700

6 131 935

1 200 363

7 332 298

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.09



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.18 10.40.10



 

 

 

Teljességi nyilatkozat 

 

Városért Közalapítvány. 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

Dátum: 2018. május 17. 

 

 
Rózsáné Takács Szilvia könyvvizsgáló részére     

A jelen teljességi nyilatkozat a Városért Közalapítvány („a Társaság”) 2017.12.31-ével végződő évre 

vonatkozó beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a közhasznúsági jelentés együtt: „a 

pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely 

könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható 

és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel ("a Számviteli törvény") összhangban.  

 

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk 

megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat: 

 

Pénzügyi kimutatások 

 

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a 

vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak 

a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban 

történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását. 

 

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. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzítetett 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.  

 

4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk 

alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. 

 

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

törvénnyel összhangban történt. 

 

6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt 

események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt. 

 

7. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások 

hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére 

nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák 

egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.  

 

8. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás 

kockázatát. 

 

 

9. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen 

befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét. 



 

 

10. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények (pl. el nem évült 

követelések), amelyek érvényesíthetők lennének. Az alábbi kérdésekben minden információt az 

Önök rendelkezésére bocsátottunk: 

 

a. A Társasággal szemben függőben vagy folyamatban lévő hatósági, illetve bírósági 

eljárások (ideértve a kártérítési pert). 

b. A Társasággal szemben jogerőre emelkedett határozatban szereplő követelések, 

amelyek anyagi hatással lehetnek a Társaságra. 

 

11. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, 

megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit. 

 

12. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat 

a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli. 

 

13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén 

lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 

 

14. A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti 

ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos 

kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos 

mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait. 

 

15. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra 

vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az 

üzleti jelentésben. 

 

16. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi 

kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön 

(harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban. 

 

A rendelkezésre bocsátott információ 

 

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:  

 valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb 

anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása 

szempontjából 

 a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint 

 a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez. 

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

kimutatások tükrözik. 

3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi 

kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.  

4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett 

csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van: 

 vezetés 

 a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy  

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

5. Közöltünk Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, 

munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra 

vagy vélt csalásra vonatkozó állításról. 

6. Közöltünk Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg 

nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.  



 

7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt 

felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.  

 

8. Közöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van. 

 

9. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk: 

 

a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, 

beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia 

megállapodásokat; 

 

b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével 

kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat; 

 

c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások. 

 

10. Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban 

érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan 

felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és 

közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban. 

 

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

lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. 

 

 

Cégszerű aláírás a Társaság képviselőjétől. 

 

 

 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Városért Közalapítvány alapítóinak  

Vélemény  

Elvégeztem a Városért Közalapítvány („a Társaság”) (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 02 Pk. 61061/1991/62)  2017. 

évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i 

fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 14.944 E Ft, a tárgyévi 

eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -39 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 2017. 

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 2017. 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, 2018.05.17. 

 

 

 

 

 

  Rózsáné Takács Szilvia 

  Kamarai tag könyvvizsgáló  

  Nyilvántartási szám: 005982 
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A V6ros6rt Kdzalapitv6ny Feltigyelo-bizotts6ga a Kdzalapitv6ny 2017. 6vi tevdkenyseget ds

gazdiikodastrt., a gazddlkod6ssal kapcsolatos dokumentaciot atnezte , azokal rendben tal6lta. A
ftiggetlen kcinyvvizsg6l6ijelentest megismerle, az abban leirtakkal egyetdrt.

A Feltigyelo-bizotts6g a V6ros6rt Kdzalapitv6ny dves beszdmol6j6t 6s kozhasznirs6gi

melldkleteit elfo gad6sra j avasolj a a K6pvi selo-testiiletnek.

Kiskunhalas, 201 8. m6jus 22.

Patocskai T'amasLtntr Peter
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Tisztelt Kdpviselo Testtilet!

A V6ros6rt Kozalapitv6ny. kurat6riuma 2017-ben is a vdros 6ltal r6ruh6zott feladatokat

maraddktalanul teljesitette. A fo feladata a Halasi Sziireti Napok lebonyolitasa. amelyet Halas

Media es Nonprofit Kft-vel kozosen sikeresen megszervezttink.

Kiskunhalas viiros lakoss6ga 6s a kdmy6krol idel6togato venddgek visszajelzese alapj6n,

6llithatjuk, hogy megeldged6stikre szinvonalas 6s szorakoztat6 6lm6nyt nyujtott a rendezveny.

A Kuratorium 2018. m6jus 22.-€n 5 igen szavazattal tartozkod6s 6s ellenv6lem6ny ndlkiil

elfogadta a2017 dvi V6rosdrtKozalapitv6ny kettos konyvvitelt vezelo egydb szervezetek

egyszenisftert besz6moloj6t 6s kdzhasznris6gi melldkleteit illetve a filggetlen kcinyvvizsgdloi

jelentdst.

Kurat6rium meg6llapitotta, hogy akdzhasznus6gi egyszenisitett besz6mol6 val6s k6pet ad a

2017-.esvagyoni 6s pdnzugyi helyzetr6l a sz6mviteli torvdnyben foglaltakkal osszhangban.

K6szonjiik a v6ros vezet6sdnek 6s kdpviselotestiiletdnek, hogy anyagilag 6s logisztikailag

problemamentesen tudtuk megoldani a r6nk bizott feladatokat k6ztiik a Szi.ireti rendezv6ny

lebonyolit6sdt.

Kiskunhalas 20 I 8.05.22.

Kds;z6nettel: 4K,
V6rosert K6zalapitv6ny

EIndke


