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Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság v é|emény ezi

Határ o zati j av as|at a bizottság szźtmár a..

A Varosgazdálkodási és Pénn1gyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előteľj esaés megtargy aLź'sát.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jozsęfvźrosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a 73lI99|.
(II.15.) szźmń határozatáva| dĺintött a ,'Józsefuaľos Kozbinonságáéľt'' Alapítvĺĺny
Iétrehozásźról, amelynek célja a lőzsefvźttos közbiztonsági he|yzetének javítása, a kęľület
ktjzbiztonságźnak biztosításában való aktív ktizremriködés. Az onkoľmányzat, mint alapító
2.000.000 Ft-ot bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére induló vagyonként.

Az a|apítvźlny jogállása fęnnállása őta többszĺiľ vźitozott, jelenleg kozaIapítványként
működik, elnevezése Józsefuáľos Közbiztonságáért Koza|apitvány (a továbbiakban:
Koza|apítvány). A Kozalapítvtny a Magyaľorszźę hďryi önkoľmĺínyzatafuő| szőIő 2011. évi
CLXXXX. töľvény 13. $ (1) bekezdésének 17. pontjában foglaltak szeľint kĺjzfeladatot lát el.

Ezen túlmenően a Képviselő-testiilet a Köza|apitvány részérę vagyoni juttatást biztosított,
lakásvásaľlás céIjábő|, melynek a Közalapitvány eleget tett, 11 db lakást vásáľolt.
Későbbiekben a Képviselő-testtilet döntésével a KözalapíÍvźtĺy tulajdonába további 1 db
lakást adott.
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Koza|apítvány benyújtotta a f0I5. évi egyszerűsített éves beszámolóját.
Az éves beszámolót a Koza|apítvány kuratóriuma 4412016.(05.23.) számu, a Felügyelő
B i zotts ág 3 l 20 1 6 . (0 5 .23 .) számű határ o zatépal fo gadta e l.

A 2015. évi mérlegben 34.f54 e Ft a mérleg főĺisszeg, az eredmény-kimutatásban 1.268 e Ft
az összes bevétel, 1I.269 eFt az cisszes költség.

A Kĺĺzalapitvttny aszźlmviteli tĺlrvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
kĺinywezetési sajátosságairól szôIő 22412000. CXII' 19.) Kormány rend. alapjiĺn köteles az
tizleti év utolsó napjáva| a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a hivatkozott Koľm.
rendelet szerinti beszámolót készíteni.

2015. évben aKoza|apítvany műkodése <jsszesen -10.001 ę Ft eredményt hozott, a saját tőke
az e|őző éví 4|.391' e Ft-ról 3l.390 Ft-ra csökkent.

Az elmúlt év bevételeinek összege 1.268 e Ft, amelyet a közhasznú tevékenységből szźlrmaző
bevétel (960 e Ft), egyéb bevétel (256 e Ft) és azSzja loń-os felajanlást (47 eFt) is tartalmazó
kĺjzhasznú cé|ra, működésre kapott támogatás (tisszesen 47 e Ft) ad, és pénztigyi bevételek
összege 52 e Ft.
A költségek összege |I.269 e Ft-ot tett ki, meIy az anyagiellegtĺ ráfordításokból (1.625 e Ft)'
személyi jellegrĺ ľáfordításokból (6.982 e Ft) és az egyéb ráfoľdításokbő| (244 e Ft) tevődik
tissze, éľtékcsĺjkkenési leírás 2.4|3 e Ft, pénzügyi műveletek ráfoľdításai 5 e Ft.

Az előteqesztés 1. sztĺm,ű mellékletét képezi a Koza|apitvźny 2015. évi egyszenĺsített éves

beszrímolója (melynek tésze a mérleg és az eredmény-kimutatás), valamint akozhasznúsági
jelentés.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet a KozalapíNány 2015. évi éves
egyszerűsített beszámolójának és a közhaszniságijelentésének elfogadásara.

il. A beteľjesztés indoka

AKoza|apítvány a|apítő okiratának 10. pontja szeľint: ,,Akozalapitvźny ügyvezető szerve a

kozalapitvány műk<ĺdéséről évente k<iteles Képviselő-testületnek beszámolni és a
gazđá|kodásának legfontosabb adatait nyilvánosságrahoznia.'' Jelen előteľjesztés 1. szĺĺmú
mellékletétképeziaKözalapiÍvźlnybeszámolója.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A Képviselő-testület d<jntésével elfogadja a Kozalapítvány 2015. évi egyszenĺsített éves

beszámolóját.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

A Képviselő-testiilet hatásktjre az Mötv. 41. $ (6) bekezdésén, a 42.s (4) bekezdésén,
valamint a 107. $-on alapul.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hory

1. elfogadja a Jőzsefvźros Közbiztonságáért Kozalapítvány kuľatóriuma által benýjtott
2015. évi egyszerĹisített éves besziímolót (mérleg, eredménykimutatás) és a
kozhaszntlsági jelentését a hatĺírozat I. szátmu mellékletét képezo tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20I6.június 02.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az l. pontban meghatarozott dokumentumoknak
az <inkorm źny zat hivatalos honlapj an t<!ľténő kozzététel&őI.

Felelős: jegyző
Hatzľiďő: 20l6.június l 5.

A đ öntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Polgáľmesterĺ Kabinet

Budapest, 20| 6. május 24.

Törvényességi ellenoľzes :

Danada-Rimán Edina
jegyző
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A kettős ktinywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeľiísített beszämolója és kłizhäśznúsági melléklete I erc.rł.z

Vise|t név:

szti|ětési néV;

Anyja neve:

E|őtag

t--]
Ttszársz

Kovács

sziiletési ország neve:

SzÜ|etésĺ tělépülés nevé;

5zĺI|etési ideie: IFmE*EH-EIE

Csa|ádi név Első utónév További utónevek

Tiirvényszék:

01 Főváľosi Tŕiľvć
Bek{ildő adata| (akinek az ĺlgyfélkapuján keresztOl a kére|em bekÍi|désľe kerül)

áľgyév:

rdol1ĺ{

/'
{,/ ,,

'h
,

Szervgzet neve:

Jlzsefuáĺos KÖzbiztonságáéít Köza|apÍfuány

Szervezet széľĺhe|yel
|rányítószám: ffiEn Település: Budapest

KÖzteľüĺet neve: Baross Közterü|et jellege: ü**l
brs-lHázszám: t.*' l Lépcsőház: ĺ' 

_:*I 
Ajtó;

Bejegyző hątározat seámą:

Nyilvántartási szám:

szeřvez€t adószáma;

Etr frB.l 6 FmđTön'[Tilgĺ s IT]i ffi
m-EE*lolotolrtrFFt
EEEffiENE-E-EE

Képvise|ő nevel

Képvise|ő aláíľása:

Keltézés:

BÜdapest

száľľ.i:iszáĺn.
Ł,{,{*Jt" ô'dcszílĺĺ:

EEEffi-EE-EE

Tóth Tímeđóĺsřfuśřos Kĺiĺbiuttnsáqá*ít

Kitö|tő verzió:2'69.0 Nyomtatvány venió:5.3 Nyomtatvä: 20.| 6.05.24 08.3ĺ -Í5
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PK-142

Szervezet neve:

Az egyszerüsített éves beszámoló rnéľlege
{Adalok a ze ĺ ĺorintban')

ElÖzŐ év E|őző év
he|yesbítése

Tárgyév

EsZKÖzÖK {AKTíVÁK)

A' BeÍektetetteszközök 30 52t 28 696

|. lmmaterĺá|ĺs iavak

Il. Tárgyi eszközÔk 30 521 28 696

||ĺ" Befektętett pénzt]gyi eszkozôk

B' FoľgTeszközÔk 14 806 5 558

|. Kész|etek

Il. K(ivete|ések 3 40t 1 793

|||. Értékpapíľok

lV. PénzeszkĹizök lt 398 3 765

c. Aktĺv időbeĺi elhatáro|ások

ESZKOZOK OSSZESEN 45327 3/.2.54

FoRRÁsoK (PASSZĺVÁK)

D' Saját tőke 41 391 31 390

|. łndu|l tŐke/jęgyzeft tŐke 2 00t 200t
||. TÔkevá|tozás/eredménv AZ+ti 39 391

l | ĺ' Lektjtött tarta|ék

|V, Éĺtékelési taľta|ék

V. Tárgyévĺ eredrnény alaplevékenységbő| -3 021 .10 001

V|. Táľgyevi erdemény Vář|a|kozás' tevékenységbŐl

E. céltąrta|ékok

F. Köte|ezettségek 1 681 2864
ĺ' Hátrasoro|t kÔteIezettsěqek

||. Hosszú |ejáÍatú köte|ezettségsk

Il|. Rövicĺ |Eiáratú kÖte|ęuettségek t 681 2864

G. Passzív ĺdőbe|i ę|haĺáro|ások 22.5:

poRRÁsor ÖssZESEN 45 321 34 25Ą

Józseťyáros

Kitöltó verzilĺ 2.ô9'Ü Nyomtatvány verEjű: 5.3 NyomÜatva: 201 6.05.24 08'31.í 5
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sfervętet neve:

Az egyszerilsített éves beszám o| ó eľeđm ény.ki m utatása (Ada|ok e zď fołint b an. )
A|aptevékenység Vá|ĺa|kozási tevékenység Osszesen

glőző év elóz6 év
ńelyesblrÍése

iátgyév ełozo ev e|őző év
heh/asbítéso

tá|gyév eIőžő ěv ełőzó év
helye9bítés.

Iárgyěv

]., Énékesítés nettó árbevéte|e 2A2 960 zAt 96C

2. Aktivá|t saját tetjesítmények

3. Egyéb bevéte|€k
9! 25€ 9t 2;5e

: t49dĺ' a|apítótó| kapottpenze(es

- támogatások

. adományok
9! 4i 9t 41

4. Pénzĺigyi műVęĺętek bevételei
148 5t 14š 5'

5. Rendkivĺj|i bevéte|ek

eobor:

a|apĺtótó| kapott bef ĺzetés

. támogatások

A' lsszes bevéteĺ (3.+2+3+4+5) 522 I 26[ 5.2i 1 Ź6ĺ

ebbŐ|; közhäsznú tevékenység
ľJevéteIei

6. Anyagje|legű ŕáĺoÍdítások LZ4i t 62! L24i I 621

7. személyi je||egl) ráfordítások 6 98ź 6 98t

ebbő|: vezetö tisztséoviselők
iuttatásaĺ 6 63J 6 631

B. Értékcsökkenési leĺĺás 1 85{ 2 411 1 85( ? Aaa

9. EgyéiJ íáÍordításoĺ( z4Ą 24Ą

10. pénzüevj műVe|eték
Íáfordĺtásä]. sł 5t

t:i
;..

'i,ĺ
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A kettĺís kłinwvitelt vezető eqvéb szeľvezet l

egyszerűsített beszämolója és közhäśznúsági melléklete I vrc-uz

Az egyszer{Ísített éves bęszámo|ó eľedmény.kimutatása2. (AdatokezertĐrintban
A|äptevékěnyšég Vál|a|koeási téVékenység Osszesen

elő26 ěv előaő év
helyesbÍtése

tárgyév előző év elöző év
helya5bitése

tárwév etőző év eI62ô év tárgyév

11. RendkíVü|i ÍáÍoľdĺtások 39t 3Đl

B. Összes ráÍordĺtás
(5+7+8+9+10+11) 3 54ł 11 26! 3 54í 11 26ĺ

ebből: ktzhasznú tevékenység
rátoĺdításai

C. Adózĺís eĺőttĺ eÍedmény (A-B) -3 021 -10 001 .3 0zl -10 001

12. .Adófizetési köteIezettség

D' Adieott eredmény (C-12)
-3 02I -1{} 00t -3 021 -10 001

13. Jóváhagyott osztalék

Ě' Tárgyévi eredmény (D-13)
-3 027 .10 o0í -3 021 -t o oot

Táiěkoztató ądatok

A. Központi kCi|tségVetési
tämooatäs

B" He|vi ŕj'nkormánvzati
ĺ<Ö|tségvetési támo-gatás

C. Az Euripai Unió stĺukturá|is
a|apiaiból" íl|etve a Kohéziós
Alárĺbó| nyújtott támogatás

D' Normatĺv támogatás

E' A szeÍnélvĺ iövede|amadÓ
méohatározótĹ részének adózó
ľenüelkezése szeřinti
fe|használásáról szóll ].996, évi
CXXVl.törvény alapján kĺuta|t
osszco

9ł 4? o* 41

F' KČizszolgáltatási bevétel

A..z adatok konywizsgá|attal a|á vannak támasztva. Kłinywizsgá|ói záradék 
m lgen ! Nem

szeřVezęt neve:

Közb|zton

ĺ1'/

,i,'' .' ,"

Kitě|tó verzió:2.s9'0 Nyomtatvány verzió:5'3 Nyom{atva: 2Ü1 6.05,24 ü8.3í.í 7



A kettős kři*ywitelt vezető egyéb szerYez€t ł

egyszeľiĺsÍtett beszämotója és közhäśznrisági *"ilĺklet" I PK-142

1. szervezet azonosÍtó adatai

1.1 Név

1.2 Székhe|y

ĺrány[tószám: Hnffi Te|epÜlĺís:

Közteťtiĺet neve: KőzteÍü|et je|ľege: f"t"--l
łt15_--_*l

Häzsfám: ĺari_--ĺ Lépcsőház: r_l Eme|et: Í' --l
1.3 BejegyzŐ hątáľozat szárĺa: ffi. EE.|6l5ldtrlonłĺTl9l9[d ím
1'4 Nyi|vántartási szám:

1.4 szeľVezet adószáma:
mtr-ĺ-dl.qTlFTil5rśl
BEEffiffiN-E-EE

1.6 Képviseló neve: Dr' salla Katątin Tóth Tímea

s

2. TáľgyéVben vége€tt a|apcél szeřintĺ és kiizhasznÚ tevékenységek bęmHtatásä

3. Ktizhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3']. KÖzhasznů tevékenység megnevezése:
kÖ zeÍének

3.2 Kőzhasznú tevékenységhez kapcso|ödl kdzfe|adat, jogszabályhely: 997. évi cLVl.tV

15. k<izrend és kiiz|ekedésbĺztonság védelme, <inkéntes tÍĺzoľtrís, mentés. katasztrófa. e|hárítás

3.4
?E

Kozhäsf nÚ tevékenysěg célcsopsrtjal RendÔĺtĺk 
' tiizo|tók

KÔzhasznÚ tevékenyséEbő| ĺészesijľők |étszáma:

KÖzhasznu tevéktnység Íőbb eredményei:

r. -..'.. .:
(...f .' .-'i1

ŕ9

^

Kĺtö'|tô verzió:2.69'0 Nyomtatvány verziĺÍ:5.3 Nyoľntatva : fo1B.05.24 08'3Í' Í7
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kettős ktinywitelt vezető egyéb szeľvezet l

ffi | 

.sľ'"u'ĺsített beszäńoloja ĺi-ľtizľ'äś"nús?gi *.lĺĺttetu 
| 

ľn.r+z

5. cé| szeřinti iutattások kimutatása (Ad ätok e ze í farin Íban,,)

6. Vezető tisztsé gvise|őknek nyújtott juttatás

5.1 Cé| szerinti juttalás rnegnevezése E|őző év Táľgyév

KatasztróÍavédőknek adoÍt támogatáĺ 56! 6(

5.e Cél szerinti junatas megnevezése t|őző év Tárgy év

c.ó Cél szerinti jutattás megnevezése E|őző év Tárgy éV

Cél szerinti ĺuttatások kimutatása
{összesen) 

- 56ĺ E(

Cé| szęrinti iuttatások kimutatása
(mÍndÖssześen) 56! 6(

B.i Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

kuľatóľium e|nókĺ 2771

6.2 Tisztség E|őző év (1) Táĺgy év (2)

kuratórĺurni tagol 3 8s!

A. Vezető tiszłséovise|őknek nvúitott
iuttatás (mindósszesen)l 6 631

sz€ľVezet nevel

ózsefuáros

Kitö|tő verzĺó:2.69.0 Nyomtatvány verzĺó:5.3 NyoĺnfaĹva : 2a1B.o5,24 0B. 3 1 .ĺ 7
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ffi | ^-- ^-ł.k, 
ettős'kön1.wÍteltvgz-ető egyéb szeľvezet 

I

mf,fl | egyszeríÍsített beszáľnolĺíja és kłizhášznriságĺ metléklete I p:ľ -L42
ti;Nt I\---S!l\,- | |

széľveuĘt neve:

7. Kőzhasrnú jogá|lás megá|tapĺtásához seÜkséges mutatók

Alapadatok E|őző év (1) Tárgyév (2)

B. fves összes bevéte|
522 1 a6(

ebből:

c.'A szemé|yi iövedelemadó meghatáľozott résłéĺlek az
adozo -rende|kezése szerinti fe|használásfu ó| szóló
1s96' éVi cXxV|. töÍvény a!ąpján átutalt (isszeg 9: 41

D. Közszo|gá|tatási bevéteř

E. Normatĺv támogatás

F. Az Euľópai Unió strukturá|is ďapiaibó|. i||ewe
a Kohéĺiós A|apból nyúitott tamogďtás

G. Kořřigáĺt beYét6l [B.(C+D+E+F)] 4?1 7 221
H' Összes ráťordítás (kíäđás) 3 54: 11 26Í
l. Ebből szeĺnélyi |e|!egű ráfordĺtás

6 98t
J' Közhasznú tevékenység ráfordĺtásai

K. Adózott eredmóny -3 021 .10 001

L. Ą szervezet munkáiábän kłizľeĺnűködő ktizéĺdekű önkéntes
tevékenységet véqző személvek számą
(a közéľdekű łĺnkántes tevékänvséqről szóló
2005. évi Lxx xvl tt" tłj ruényn ek ŕnegiÍe| e|ően)

E ľ őf o rr ás elľátoĺtság mutatli Mutató ľei1esŕtése

Igen IveÍn
Ectv. 32, g (4) a) l{81+B2y? > 1.000.00a, - Ftl n m
tcĺv. 32. s (4) b) [K7+K2>=o] n tr
Ectv. 32. S (4) c) fft1+t2-A1-A2y(H7+H2)>=Op$1 Ü B

Tár s aď aĺ m ĺ támag atotts ág mu t atli MutatÚ teljesítése

Ectv. 32. 5 (5J al {91+C2)/(G1+G2} >=A,021 B n
tcťv' 32' 6 (5) r,} KJ1+J2)/(H1.+H2)>=Ż'51 u B
Ectv' 32,9 ť5J cJ [(1+L2|2>= fi Íő] D B

(Ąd atĐk e ze r foin tb an.)
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszeľiĺsített beszřĺmolója és ktizhäšznuságĺ melléklete | ľrc.raz

Seervezet neve:

Tárnogatási progÍam elnevezésę:

Támogató megnevezése:

Tárnogatás ťoĺĺása:

központi kĆi|tségvetés ts
Önkořífiányzatiköltségvetés n
nemzetközĺ forrás I
más gazdá|kodl n

Tárnogatás időtartamą;

Támogatäsi ősszeg: ą7

- tbbö| a tárgyévre jutó ö'sszagl 47

. tárgyévben te|hasznáĺt össuegl

- táłgyévben folyósĺtott összeg:

Támogatás tÍpusa: visszątéľítendő il vissza nem térĺtęndŐ m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcÍmenként

Szemé|yi

Doĺogi ĺ7

Felhalmozásĺ

Osszesen: 47

Táłnogatá-$ táťgyévi f ę|haszná|ásának szöveg es beľn utatása:

Az uzlstl evoen vegzefl IoDĐ rcvexenysegeK Đ5 píogramoK Eemulaląsa

!-'
ł!

tlII
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ą
ďře I A kettős kiinywitelt vezető egyéb szeľvezet

ffi$.ffi |egyszeľiĺsített 
beszámoloja és közhasznrisági melléklete

ť'.N I vĺ].. Mellékletek

PK.-T42

Třiľvénvszék:
!' fłđváľosi

Csatolt mellék|etek

P K - J 42-0 1 Könyw izsg ó lói j elentés

PK- 1 42 -Ü 2 Szoveges be sz ómot ő

PR.I42-03 Jegyzőkônyv

PK-142-04 Jelenléci {v

MłIlékIęt csgťolyo:

Ere d etive ! re nde tkezik:

Melléklet csatolva:

Erede tiv e I r e nde łkezik :

MeI'IékIęt rsątolvą:

Eľ ed e tive l rend elkezik :

MeIIékIet csatolva:

Er ę d etiv e l r e n de lke zi k :

Meĺl€klet csato|va:

Er e detív e ] r end eIkezik :

Melléklet csotolva:

.áredpľÍvel r endełkezik:

B
m

Ü
n
m
il
n
n
Ü
il
il
il

PK. 142-05 Meghatalműzús

PK,142-a6 Egyé,b

Kitöltő veruió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5'3 Nyorntatva: 20ĺ6.0$'24 09.49.03
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Fiiggetlen křinywŁsgálói jelenÍés

A Józseťváľos Kiĺzbiztonságáért Kiizalapíĺvány
Tulajdonosainak

Elvégeztem a Jĺózsefváľos Kłizbiztonsĺłp{óľt Kŕizalapífvány męl}ćkelt 2015. évi
egyszertĺsített éves beszĺfunolojának a könylľízsgálatát, amely egyszerűsített éves besz.árnoló
a 2CI15. decembeľ 3l-i foľduÍónapre elkészítętt mórlegbĺll - me|.vlrcn az eszkłiełik ós foľľások
egvező végłisszege 34.?,s4 E F't , a méľ|eg szerinti eľedmény/veszteség -t0.üÜ1 E Fł -.' és

éz ezen idoponĹtal végződő évľe yonatkozó e.ľeđmény-kimutatasbll. valamint a száľnvit,elĺ
poliĺii<a meghataľozó eleľneit és az egyéb magyarázó infĺ:rmációkat taĺtalmazi kiegészítő
rnetlékletbol áIl.

A verctěs fele|iissége ĺĺz eg!',sĺeľÍisített ěues besuÍmołóiďłt

A vezetés Íblelós az egyszenisĺtett Éves bęszámolónak a számviteli törvényben ŕbglaltak}cal
<isszharrgban ttĺľténő elkészíté"séé.r,t és valós benrutatásáért, valaľnínt az olyan fielso
kontľollokéĺt, amelyekď a vezetls sztikségesnck tafi ahhoz, hogy lchetővé váljon az akĺĺľ
csalásbil, akńr hitjábcil eľeđo lény.eges hĺbrłs áĺ}ításoktń] :mentes egyseerrĺsĺtett éves beszáĺnolťl
elkészítđse.

A k ii n1wv izs g ú Ió le k Ifrs s ě g e

Az én ťelelĺlsségem az egyszeľiisített évęs beszámoló vélemérĺyezése konyvvizsgálatom
alapján' Kön1.vvizsgĺílatomat a magyar Nęmzeti Könywizsgďati Sĺandaľdokka| összhangban
héjtolta:n r,égre. Ezek a standardok megktivetelik, hogy mog1'eleljek az etikai
követelľnény.eknek, valarninĺ hogy a k'önywizsgälatot úgy teľvezzem tnsg és hajtsarrr végľe,
hogy keĺlő bĺzonyosságot szerezzek arril' hogy az egyszsrtisített éves beszĺĺrnoli men.tes.e a

lényeges hibás állításoktól.

A kđn;,wizsgálat magábałr fĺlglalja olyan eljaľások végľehąitását. amely,ek célja
kön1'wizsgálati bizonyítđkot szxreznĺ a7. egyszenĺsített ćvęs beszámolóban szeľeplo
összegekĺiil és kĺizzÉtételękľol. A kiválasztott eljárások, beleéľtvę ałł egyszerťrsített ńves
beszĺimolÖ akáĺ csalásból, akár hi[:ábĆll ered'd, lényeges hibás áliításai kockázatainak
Í]elméreseí is, a kÖnyr,r,ízsgálo megíĺélésétől ftĺggnek. A kockazatok ilyen fęImérésekoĺ a
könyl.'r'izsgáiő az egyszeľĹisített ér,es beszáľ'roló gazdĺálkodi egység álĺaĺi elkćszítésę és valós
bemutatásł szempontjából reler,l{ns belsĺĺ koĺtľollĺ azé.fi mćľlegeli. hogy ol'van
könywizsgálati eljłłľásokat teľvezzen ffieg. arľrelyek aZ, adott köľĹi}mények közöťt
megťeÍelőek, đę nęnr azért, hĺrgy a gazdalkodó egység belső kontľolljalmk hatékorrys$gfua
vĺ:natkozóan vélelnényt mĺsn$on. A kcĺnyvvizsgálał n:agában foglnlja továbbá az alkaĺmazott
szánrviteli poIitikak megfeieloségélrek és a t.ezetés által készített számvileli hecsłések
ćsszenĺsćgének, r'äianrint af egyszeľrjsitett ćves beszĺfunolĺi átlbgo prezentalásának éľtékeléset
is.

ĺi,

r3



Ir{eggyőzódésent, bogy a megszeľźrgtt kÔnywizsgĺálat,i bizonyítÉk elegerrdó És megfel*lő

ď apo t nyrij t kČiny.r.ľi zsgálói véleĺnényem m e gad ásához.

Yélemény

VéIeményem szeľint 
^f 

egyszeríĺsítętt éves beszámolĺĎ megbĺzhatrÍ cs vĺIós képet gď a

JĺĎzseťvĺĺľos KözbiztonságáéÉ Kłizalapítvány 2ü15' đecembeľ 31-ón fęnnál|l vagyoni és

pénzĺigyi he$,zetśľő|, valamĺnt au *zen időponttal végződö ěvľe vonaťkozró jłivedelmi

heĘzetórő I a szĺ{ mv ĺttli tiĺ ľvónyben fo glĺltakkal łisszhangban'

Budapest, 201 6. ntájus 1 0'
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