
 

Előterjesztés 

a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság végelszámolásának befejezéséről 

 
1. előterjesztés száma: 298/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Dr. Petrik Péter 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat – Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának befejezéséről 

- 2. melléklet – határozati javaslat - Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával kapcsolatos záró 
adóbevallások jóváhagyásáról 

- 3. melléklet – határozati javaslat – a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási zárómérleg, 
zárójelentés, valamint vagyonfelosztási javaslat Cégbíróságnak történő 
benyújtásáról és a végelszámolási eljárás befejezéséről 

- 4. melléklet – határozati javaslat - a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékből történő törléséről 

- 5. melléklet – határozati javaslat - a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával kapcsolatban 
felmerülő költségek kifizetéséről 

- 6. melléklet – határozati javaslat - a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának befejezését 
követően az iratanyag megőrzésének elhelyezéséről 

- 7. melléklet – határozati javaslat - a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolójának felmentéséről 

- 8. melléklet – egyszerűsített éves beszámoló végelszámolászáró mérlege és 
eredménykimutatása 

- 9. melléklet -  Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. „v.a.” 
2018.06.30.végelszámolást lezáró számszaki beszámoló kiegészítő melléklete 

-10. melléklet- térítésmentes átadás-átvételi megállapodás 
- 11. melléklet - vagyonfelosztási javaslat  
- 12. melléklet – független könyvvizsgálói jelentés 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
- A végelszámolás folyamatáról a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a  
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
 

 
 
 



Tisztelt Képviselő - testület!  
 
 
Bicske Város Önkormányzata a 402/2017. (XII.13.) képviselő-testületi határozatával a Bicskei 
Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 
Társaság) jogutód nélküli, azaz végelszámolással történő megszüntetéséről határozott. 
 
Fentiek értelmében a végelszámoló kijelölése meg is történt a Bicske Város Önkormányzat 
403/2017. (XII.13.) képviselő – testületi határozatában foglaltaknak megfelelően, a 
végelszámolás folyamatban van. A Társaság alapító okirat szerinti feladatai között volt a zánkai 
ifjúsági üdülőtábor működtetése. A tábor működtetése során Bicske Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő 8251 Zánka, Újhegy út 21. szám alatt lévő (194/1. hrsz.) ingatlanon a korábbi 
évek során a Kft. értéknövelő beruházást hajtott végre, eszközöket szerzett be.  
 
Az ingatlanon végzett fejlesztések és beruházások értékbecslése megtörtént, a 
végelszámoló határozott az eszközök Bicske Város Önkormányzata részére történő 
térítésmentes átadásáról, melyet térítésmentes átadás-átvételi megállapodásba is 
foglalnak. 
 
A végelszámoló térítésmentesen átadja Bicske Város Önkormányzatának, - mint a Társaság 
egyszemélyes tulajdonosának - a 194/1. hrsz. ingatlanon végzett 4 030 533,- Ft értékű 
értéknövelő beruházást, a háztartási gépeket, berendezéseket, melyeknek értéke 305 000,- Ft és 
az egyéb gépeket, berendezéseket 342 000,- Ft értéken, ezeknek az összértéke 4 677 533,- Ft. 
 
A fentnevezett összeggel kapcsolatosan a térítésnélküli vagyonátadáskor 27%-os ÁFA fizetési 
kötelezettség keletkezik, annak vonatkozásában, hogy az átadandó ingatlan beruházásához 
kapcsolódó bejövő számlák előzetesen felszámított ÁFÁ-ját a Társaság levonásba helyezte. 
 
A keletkezett 1 262 934,- Ft 27%-os ÁFA megfizetését az átadó átvállalja a NAV felé. 
 
Ezzel egyidejűleg a végelszámoló a végelszámolási eljárást 2018. június 30. napjával 
befejezettnek nyilvánítja. 
 
A Társaság végelszámolója benyújtotta az egyszerűsített beszámoló végelszámolás záró 
mérlegét és az egyszerűsített beszámoló végelszámolás záró eredménykimutatását, továbbá a 
vagyonfelosztási javaslatát. 
A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. „v.a.”az egyszerűsített éves beszámoló 2018. június 30-i 
fordulónapra készített mérleg eszközök és források végösszege 5 807 eFt, az adózott eredmény 
- 4 081 eFt veszteség. 
A Társaság vagyontételek felosztását követően az eszközök összesen 5 807 eFt, mely az 
elszámolási betétszámlán rendelkezésre álló pénzösszegből áll.  
 
A források összege a 3 000 eFt jegyzett tőkéből, a 6 888 eFt eredménytartalékból és a – 4 081 
eFt adózott eredményből tevődik össze. 
A végelszámoló javaslata alapján a 3 000 eFt jegyzett tőke az alapító Bicske Város 
Önkormányzata tulajdonába kerül, a jegyzett tőkén felüli vagyonból a 2018.06.30. után 
felmerült költségek megfizetését követően fennmaradó vagyon a társaság alapító okiratában 
meghatározott célra Bicske Város Sportjáért Közalapítvány részére kerül meghatározásra. 
 



A Társaság végelszámolási zárómérlegét és zárójelentését, valamint a Társaság végelszámolója 
által elkészített vagyonfelosztási javaslatot a tisztelt képviselő- testület részére elfogadásra 
javasolja.  
 

 

Bicske, 2018. július 2. 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 298/2018 számú előterjesztéshez 

 

I. Határozati javaslat 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság végelszámolásának befejezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a Bicskei Üdülőtábor és 
Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolójának előterjesztése 
alapján a végelszámolási eljárást 2018. június 30. napján befejezettnek nyilvánítja és elfogadja 
a Társaság végelszámolási zárómérlegét és zárójelentését, valamint a Társaság végelszámolója 
által elkészített vagyonfelosztási javaslatot. 
 
Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
2. melléklet a 298/2018 számú előterjesztéshez 

 
II. Határozati javaslat 

 
Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság végelszámolásával kapcsolatos záró adóbevallások jóváhagyásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító jóváhagyja a Bicskei 
Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolója 
által elkészített, a Társaság végelszámolásával kapcsolatos záró-adóbevallásokat. 
 
Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: polgármester 
 
 



 
3. melléklet a 298/2018 számú előterjesztéshez 

III. Határozati javaslat 

 
Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság végelszámolási zárómérleg, zárójelentés, valamint vagyonfelosztási javaslat 
Cégbíróságnak történő benyújtásáról és a végelszámolási eljárás befejezéséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító megbízza a Bicskei Üdülőtábor 
és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolóját, hogy a 
jóváhagyott végelszámolási zárómérleg, zárójelentés, valamint vagyonfelosztási javaslat 
Cégbíróságnak történő benyújtásával jelentse be a végelszámolási eljárás befejezését, a 
Társaság cégjegyzékből történő törlése céljából. 
 
A végelszámolás befejezésének időpontja: 2018. június 30. 
 
Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
4. melléklet a 298/2018 számú előterjesztéshez 

 
 

IV. Határozati javaslat 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság cégjegyzékből történő törléséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító megbízza a végelszámolót, 
hogy a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
cégjegyzékből történő törlését követő 30 napon belül intézkedjen a vagyonfelosztási javaslat 
szerint a Társaság tagját megillető pénzösszeg kifizetéséről. 
 
 
Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. melléklet a 298/2018 számú előterjesztéshez 

 
V. Határozati javaslat 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság végelszámolásával kapcsolatban felmerülő költségek kifizetéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító úgy határoz, hogy a Bicskei 
Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával, 
illetve annak befejezésével kapcsolatban  

1. 2018. június 30. napját követően még felmerülő költségek a vagyonfelosztás után 
fennmaradó pénzösszegből kerülnek megfizetésre, 

2. a vagyonfelosztás után fennmaradó pénzösszeg és az 1. pontban meghatározott 
költségek különbsége a Társaság cégjegyzékből történő törlését követően Bicske Város 
Sportjáért Közalapítvány részére kerül átutalásra, illetve házipénztárból kifizetésre. 

 
Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: polgármester 
 
 
6. melléklet a 298/2018 számú előterjesztéshez 

VI. Határozati javaslat 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság végelszámolásának befejezését követően az iratanyag elhelyezéséről 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító úgy határoz, hogy a Bicskei 
Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság iratanyaga a 
végelszámolás befejezését és a Társaság cégjegyzékből történt törlését követően az Alapító 
2060 Bicske, Nagy Károly u 5. szám alatti ingatlanán kerül elhelyezésre. Alapító jelen határozat 
aláírásával kijelenti, hogy az iratanyag megőrzéséért díjat nem számít fel. 
 
Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: polgármester 
 
7. melléklet a 298/2018 számú előterjesztéshez 

VII. Határozati javaslat 

 

Tárgy: a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság végelszámolójának felmentéséről 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint Alapító tekintettel a Bicskei Üdülőtábor 
és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának 
befejezésére a Társaság végelszámolóját, Nagyné Szita Erzsébetet felmenti a Társaságnál 
betöltött végelszámolói tisztsége alól és mentesíti őt a felelősség alól.  
 
Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: polgármester 









A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft „v.a.” 2018.06.30. végelszámolást 
lezáró számszaki beszámoló kiegészítő melléklete 

 
 
I. Általános adatok: 

 

 A vállalkozás bemutatása 
 
1. A cég elnevezése:                       Bicskei Üdülőtábor Nonprofit 
                                                        Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
2. A cég rövidített elnevezése:        Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft 
3. A cég székhelye:                         2060 Bicske Hősök tere 4. 
4. A cég telephelye:                        2060 Bicske Nagy Károly utca 5. 
5. A cég fióktelepe:                         8251 Zánka Újhegyi út 21 
6. A cég alapításának éve:             2002 
7. A cég főtevékenysége:               Ifjusági turistaszállás-szolgáltatás 
8. A cég jegyzett tőkéje:                 3 000 000,- Ft 
9. A társaság tagja: 
                                                       Cég név: Bicske Város Önkormányzata 
                                                       MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG. 
10. A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF 
                                                            Bicske Város Önkormányzata 3 000 000,- Ft 
11. A társaság fő tevékenységi köre:  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 
      A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. 
12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: 
                                                        A végelszámoló jogosult 
      A Társaság végelszámolója: Nagyné Szita Erzsébet  
13. A társaság legfőbb szerve:       Taggyűlés 
                                                       A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. 
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. 
                                                       Nagyné Szita Erzsébet  
                                                       
15. A Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13-án a 402/2017. (XII.13.) 
határozatában döntött a jogutód nélküli megszűnésről. A végelszámolás kezdő időpontja 2018. január 1. 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 403/2017. (XII.13.) határozatában végelszámolónak 
Nagyné Szita Erzsébet korábbi ügyvezetőt jelölte ki. 
Bejegyezve Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.07-09-016665/56. számú  végzése által 2018.01.26-
án. A végelszámolás befejezésének dátuma: 2018.06.30. 
16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni: 
                                                       A társaság szervezete 
                                                       Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre 
                                                      A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések 
                                                       A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása 
 
Számviteli politika: 
 
A számviteli törvény alapvető rendelkező elvek és szabályok meghatározásával az 
társaság döntési jogosultsággal is felruházza, melynek figyelembevételével az 
társaság  saját körülményeire igazítva szerkesztette meg a számviteli politikát. A 
számviteli politika, a számlarend kialakítása során figyelembe kellett venni a közhasznú 
szervezetekre vonatkozó sajátos előírásokat is. 
A számviteli politika meghatározott keretek közötti számlarendje átfogja a társaság 
teljes tevékenységét, az eszközök és források nyilvántartási rendjét, a bevételek, a 
költségek és ráfordítások teljes körű adatszámbavételét, adatfeldolgozási rendszerét, az 



értékelési módokat, olyan számviteli tevékenység kialakítását, mely biztosítja a 
megbízható és valós összkép megteremtését. 
Mind a beszámoló készítése, mind a könyvvezetés során alapvető célkitűzésünk volt, 
hogy a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet 
mutassunk. Ennek megfelelően a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket 
érvényesítjük. 
Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel 
Eredménykimutatás formája: 224/2000. (XII: 19.) Kormányrendelet 6.sz. melléklet szerint 
A mérlegkészítés időpontja: 2018.  július 09. 
Amortizációs politika: alapelv a társasági adótörvényben meghatározott leírási normák 
figyelembevétele 
Üzleti év: 2018.01.01-2018.06.30. 
Mérleg fordulónapja: 2018.06.30. 
A számviteli politika keretében elkészült szabályzatok: 
1. a Leltározási Szabályzat 
2. a Pénzkezelési Szabályzat 
3. az Értékelési Szabályzat 
4. a Számlarend 
5. a Számlatükör 
 

II. Specifikus rész 
 
A mérleg főösszeg az eszköz és forrás oldalon egyezően: 5.807 ezer 
 
ESZKÖZÖK 
 
Befektetett eszközök 
A társaságnál a befektetett eszközök aránya: A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik.  
 
Forgóeszközök 
A társaságnál a forgóeszközök aránya: 0 % 
 
Követelések: 
A mérlegforduló napon a követelések értéke: 0 Ft volt. 
 
Értékpapírok: A Társaság értékpapírral nem rendelkezik. 
 
Pénzeszközök: 5.807 e Ft 
2018.június 30-án az alábbi záró egyenlegekkel rendelkezett az egyesület: 
Elszámolási betétszámla: 5.806.703,- Ft 
 
Aktív időbeli elhatárolások: 0 
 
FORRÁSOK 
 
Saját tőke: 5.807 ezer Ft 
 
 
Induló tőke: 
Induló vagyonként az Alapító 3.000.000,-Ft, azaz Három-millió forintot bocsátott az  
Társaság rendelkezésére. 
Eredménytartalék: korábbi évek eredménye 6.888 ezer Ft 
Tárgyévi eredmény: a társaság tárgyévi eredménye -4.081 ezer Ft 
 
Céltartalékok: 
A társaság 2018. évben céltartalékot nem képzett. 



 
Kötelezettségek: 
A társaságnak a végelszámolás záró napján kötelezettsége nincs. 
 
Passzív időbeli elhatárolások: 0 Ft 
 
 
E R E D M É N Y K I M U T A T Á S 
 
A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft „A” típusú, összköltség eljárású eredmény-kimutatást készít, a felmerült 
költségeit költségnemenként számolja el. 
 
Egyéb bevételek: 6.034 ezer Ft 
 
Az egyéb bevételek között az elhatárolt végleges fejlesztési célra kapott támogatás összege szerepel.  
 
 
Összes ráfordításainak értéke: 10.099 ezer Ft 
 
Anyagjellegű ráfordítások: 1.417 ezer Ft 
 
Személyi jellegű ráfordítások: 396 ezer Ft 
A Végelszámoló a feladatai ellátásáért díjazásban részesült. 
 
Értékcsökkenési leírás: 463 ezer Ft 
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: 463 ezer Ft 
 
Egyéb ráfordítások: 7.823 ezer Ft 
Az egyéb ráfordítások között az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartás szerinti értéke szerepel. 
 
Pénzügyi műveletek bevétele: 0 ezer Ft 
Pénzügyi műveletek ráfordítása: 16 ezer Ft, amely az értékpapír visszavásárlásból származó árfolyam 
különbözetből adódik. 
 
A társaság 2018 évi adózás előtti eredménye: -4.081 ezer Ft 
 
Adófizetési kötelezettség: A Társaságnak adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
A Tárgyévi eredmény az adófizetést követően: -4.081 ezer Ft 
 
A Társaság végelszámolója a végelszámolást lezáró beszámolóval egyidejűleg elkészítette a vagyonfelosztási 
javaslatot. A felosztható vagyonból a tagok akként részesülnek, hogy 3.000.000,- Ft jegyzett tőke az alapító 
Bicske Város Önkormányzat tulajdonába kerül. A jegyzett tőkén felüli vagyon a Társaság alapító okiratában 
meghatározott célra tekintettel Bicske Város Sportjáért Közalapítvány szervezet részére kerül átadásra. 
 
 
A számviteli szolgáltatásokért felelős személy: Peringerné Parti Ildikó PM reg.száma: 122773 
A könyvvizsgáló az üzleti év könyvvizsgálatáért számított fel díjat. 
A könyvvizsgáló: Börcs Krisztina regisztrációs száma: 5923 
 
 
Bicske,2018-07-09. 
                                                                    
                                                                                               
 
                                                                                                                                               Nagyné Szita Erzsébet                                                           
                                                                                                                                                        végelszámoló                                                                         









VAGYONFELOSZTÁSI JAVASLAT 
 
 

Alulírott Nagyné Szita Erzsébet (lakcím: 2060 Bicske, Bocskai u.4. I.em.2.; anyja neve: Zolnai 

Erzsébet mint a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felel ősségű 

Társaság „végelszámolás alatt” (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.; cégjegyzékszám: 07-09-

016665; a továbbiakban: „Társaság”) végelszámolója (a továbbiakban: „Végelszámoló”) a 

végelszámolás során fennmaradt vagyon felosztására vonatkozóan az alábbi javaslatot terjeszti elő: 

 

A felsorolt vagyontételek meglétének ellenőrzését a Végelszámoló elvégezte, további követelésről 

vagy vagyontárgyról nincsen tudomása. A felosztás a következő információk alapján készült: 

 

Eszközök összesen: 5.806.703,- Ft 

  5.806.703,- Ft Elszámolási betétszámlán rendelkezésre álló pénzeszköz  

 

Források összesen: 5.806.703,- Ft 

 3.000.000,- Ft Jegyzett tőke 

 6.887.827,- Ft Eredménytartalék 

-4.081.124,- Ft Mérleg szerinti eredmény 

 

Felosztható vagyon: 5.806.703,- Ft 

  5.806.703,- Ft Pénzeszköz 

 

A felosztható vagyonból a tagok akként részesülnek, hogy 3.000.000,- Ft jegyzett tőke az alapító 

Bicske Város Önkormányzat tulajdonába kerül. A jegyzett tőkén felüli vagyonból (2.806.703,- Ft) 

a 2018.06.30. után felmerült költségek megfizetését követően fennmaradó vagyon a társaság 

alapító okiratában meghatározott célra tekintettel Bicske Város Sportjáért Közalapítvány (2060 

Bicske, Kossuth tér 14. adószám: 18488443-1-07, képviselő: Jakab Zoltán kuratórium elnöke) 

szervezet részére kerül átadásra. 

A vagyonfelosztási javaslat elfogadásával a tagok elismerik, hogy további vagyoni követelésük a 

Társasággal szemben nem áll fenn. 

 

A Társaság megszűnését követően felmerülő kötelezettségéről a Végelszámolónak nincs tudomása. 

 

Bicske, 2018.07.09. 

 
 Nagyné Szita Erzsébet  

végelszámoló 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A  Bicskei Üdülőtábor és Uszoda üzemeltető Nonprofit Kft v.a.  tulajdonosainak 

Vélemény  

Elvégeztem a BICSKEI ÜDÜLŐTÁBOR ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT  V.A..(„a Társaság”) 

2018. 06.30. napra, mint a végelszámolás záró napjára elkészített egyszerűsített  éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. június 30-i fordulónapra  készített  mérlegből – 

melyben az eszközök és források egyező végösszege  5.807 E Ft, az adózott eredmény 4.081 E Ft veszteség-, és  az 

ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős 

elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. június 

30-án 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.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai 

követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel 

összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. 

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

véleményemhez. 

A vezetés és az irányítással megbízott személy 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.  

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.  
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Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a 

részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. 

Emellett:  

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

hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat 

alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata 

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

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; 

 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.  

 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. 

 

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - 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.  

 

 

Bicske, 2018.07.11. 

 

 

 

 

  Börcs Krisztina 

  Kamarai tag könyvvizsgáló  

  Nyilvántartási szám:005923 


	298_uszoda_vegelszamolasanak_befejezeserol_jav
	8_melleklet
	9_melleklet
	10_melleklet
	11_melleklet
	12_melleklet

