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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
 
A közalapítvány működéséről tevékenységéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól a 
kuratórium legalább évente egyszer köteles az alapítónak beszámolni, melyet nyilvánosságra is 
kell hozni.  A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni. 

A helyi önkormányzat által alapított közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és 
célszerűségét az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi. 

A fentiekre tekintettel a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított Bicskei 
Művelődési Közalapítvány kuratóriumi elnökét kértük, hogy beszámolási kötelezettségének 
tegyen eleget. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § 1. bekezdése alapján a közhasznú szervezet, valamint 
közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló 



jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval 
azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

Bicske, 2018. május 04. 

    Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 241/2018. számú előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2017. 
évi beszámolóját 11 441,- eFt mérlegfőösszeggel és 2 836 eFt (nyereség) közhasznú 
tevékenységből származó eredménnyel elfogadja. 

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: polgármester 
 























FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Bicskei Művelődési Közalapítvány  kuratóriumának 

Vélemény 

Elvégeztem a Bicskei Művelődési Közalapítvány („a Közalapítvány”) (székhely: 2060 Bicske Hősök tere 4,) 

2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 

2017.12.31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 11.441 E 

Ft, az adózott eredmény 2.836 E Ft (nyereség) -, 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 Közalapítvány 

2017.12.31- 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.  

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

követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Közalapítványtól, 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 kuratórium felel őssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

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

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

kuratórium 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 kuratórium felelős azért, hogy felmérje a Közalapítványnak 

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

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

számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a kuratóriumnak 

szándékában áll megszüntetni a Közalapítványt, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. 

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.  

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; 

• Értékelem a kuratórium által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a kuratórium által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a kuratórium 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 Közalapítvány 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 

Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni. 

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Közalapítvány által alkalmazott 

belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.  

 
Bicske, 2018. április 30. 
 
 
 
  Börcs Krisztina 
  Kamarai tag könyvvizsgáló  
  Nyilvántartási szám: 005923 
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Teljességi nyilatkozat 
 
 

Börcs Krisztina 
Kamarai tag könyvvizsgáló 

részére 
 
 
 
A Bicskei Művelődési Közalapítvány  2017. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a 
mérleg, az eredménykimutatás és kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) 
auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. 
törvénnyel ("a Számviteli törvény") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, 
hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az 
alábbiakban foglaltakat: 
 
1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban 

nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi 
kimutatások Számviteli törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, 
hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a közalapítvány nettó 
eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak. 

 
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére 

bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi 
kimutatásokra hatása lehet. 

 
3. Megerősítjük, hogy: 

• a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve 
feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és 
fenntartása 

• közöltünk Önnel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz 
kapcsolódó jelentős tényt, amely a vezetés tudomására jutott, és amely 
befolyással lehetett a Közalapítványra, továbbá 

 
4. a) Nem történt szándékos mulasztás a kuratórium, illetve azon alkalmazottak 

részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli 
folyamatok rendszerében. 

 
b) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem 

történt a pénzügyi kimutatások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a 
pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorló visszajelzés. 

 
5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és 

amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv 
szerinti értékét. 
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6. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére 

bocsátottunk: 
 

 Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök 
egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat. 

 
7. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges 

megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük 
kellene. 

 
b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, 

amely jelentősen befolyásolná közalapítványunk pénzügyi helyzetét. 
 
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és 

megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi  közalapítványunk ügyleteit. 
 
9. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén 

lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 
 
10. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi 

kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne. 
 
11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek lényeges hatása lett 

volna a Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokra. 
   
 

Bicske, 2018. április 30. 

 

Döme László 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 

Kuratórium elnöke 
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