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BESZÁMOLÓ

a Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány
2007 évi tevékenységéról

Tisztelt

Közgyűlés!

A Békéscsaba és Környéke Közbizwnságaért I<özalapítvány gazdasági tevékenysége a
közbizwnsági jelentésben foglaltaknak megfelelően alakult.
Az elvégzett független könyvvizsgálói jelentés törvényes és a valós képet mutató
gazdálkodást állapított meg.
Az alapítvány 2006 évben nyert és 2007 évben felhasznált pályázati forrással jól gazdálkodott
és azzal pontosan elszámolt.
Pályázatunk célja volt a váIOsban tevékenykedő
cgyüttműködésének hatékonyabbá téteic.

búnmegelőzéssel

foglalkozó rétvevók

Ennek érdekében létrehoztunk egy civil szerveződésű, a város és a vonzaskörébe tartó
települések kiszolgálását feladatul vállaló Civil Bűnmegelózési és Információs Irodát.
A pályázat végrehajtása során elengedhetetlen volt, egy a programokat koordináló iroda
létrehozása és fenntartása. A Civil Búnmegelőzési Tájékoztató és Információs Iroda a
Békéscsaba Szabadság tér 16·18. alatti irodaépületben kapott helyet.
Az együttműködő
végrehajtásában.

parmerek a pályázatban lefektetett módon vettek részt annak

Az iroda belső kia1akításához nagymértékben hozzájárult a Békéscsabai Polgárőrség
Egyesület, berendezési tárgyaít a Békés rvlegyei RFK. vezetése, bocsátotta rendelkezésünkre.
Az iroda infonnatikai hátterét a Számprog Kft. biztosította.

Az iroda nappali múködését 1 fó közhasznú foglalkoztatott
alkalmazásával biztosítottuk.

részmunkaidőben történő

Helyet adtunk az irodában különböző vagyonvédc1emmel foglalkozó szakmai szervezetek,
vállalkozások bemutatkozására, termékeik kiállítására.
Projektindító megbeszélésen osztOttuk ki a feladatokat, megterveztük a tevékenységeket, a
pIOgramokat koordináló iroda helyiségéről döntöttünk.
A projekt eredeti céljai szerint a lakosság részére vagyonvédelmi tájékoztató kiadványokat,
plakátokat készítettünk, melyek terjesztését a polgárőr egyesületek váHalták, más
együurnúködókkel közösen.
A szakmai irányÍtóval a városban lévő nyugdíjas klubokban, nagycsaládos egyesületek
rendczvényein igény szerit1t előadásokat szenreztünk a legjellemzőbb búnclkövctési
magatartások, sértetti közrehatások megismertetése céljából. Bemutatókat szerveztünk
minóségellenőrzött, műszaki vagyonvédelmi eszközök fclhasználási lehetőségeiről.
A rendez\'ényekcn a pályázatunkban meghatározott módon vettünk részt, kapcsolódtunk be
azok szervezésébe, lebonyolít:isába.
Támogatásunkkal a polgárőr egyesületek, a Közterület Felügyelet és a Mezei Őrszolgálat
közös szolgálatuk alkalmával fokozott figyelmet fordítottak a városban lévő bevásárló helyek,
piacok környékére. A zseblopások visszaszorÍtása és megakadályozása, a gépjármúvekkel
kapcsolatos bűncselekmények megelőzése érdekében a járőrözés mellet a Piac-felügyelőség
bevonásával tájékoztató plakátokat helyeZtek ei, szórólapokat juttattak ki a forgalmasabb

helyeken.

A rendezvényeken megj elem érdeklődők aktívak és kezdeményezők voltak. A megszervezett
vetélkedők, tesztek során a pályázat által támogatott ajándéktárgyakkal jutalmaztuk a
legeredményesebb versenyzőketA városban több, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényen vettünk részt, kapcsolódva
azok prograrnjaihoz és szervezőihez. Ezek során a pályázati pénzből készült ajándékokat és
szóróanyagokat osztottuk ki az aktív részrvevőknek.
Csatlakoztunk az .,EgésZ évben egészségesen. " rendezvényhez. Az általános és középiskolásokat
vonzó programon jelentős számban venek részt a környező települések hasonló korosztályú
fiataljai is. A személyes találkozás alkalmával az alapprogram céljain túl az áldozattá válás
elkerülése érdekében szükséges teendőkről, a vagyon elleni bűncselekmények
megakadályozásának lehetőségeiről adtunk tájékoztatást.
A "Füstmentes Világnap" alkalmával a Csaba Cemcrben SZet-vczett találkozón az egészséges
életmódra nevelés mellett tájékozmtást adtunk a vagyonvédelem alapvető kérdéseiről. Az
érdeklődők részére kiadványokkal szolgáltunk.
Február hónapban részt vettünk a Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület rendezvényén,
ahol az érdeklődők részére adtunk felvilágosítást a vagyonvédelem témakörében.
Kiadványokkal láttuk el a résztvevőket.
Az Életfa Nj'ugdíjas házba tájékoztató anyagot juttatunk el és lehetőséget biztosítottunk
vagyonvédelmi szakemberekkel történő személyes találkozásrn.
A GYISM "&glad múlik ló/ed u fill} Drog né/kii/, lisZ/áll" címmel június 20-án megnyitott
kábítószer-ellenes hét Gúnius 25-30) rendezvényeihez kapcsolódva a Békéscsaba Arpád
fürdőben felállítOtt smndokon találkozót és versenyt szerveztünk. A pályázat során
elkészíttetett és vásárolt hasznos ajándékokkal jutalmazruk az eredményes részvevőkctNyáron, a TáltOs Alapítvány szervezéséhez kapcsolódva részt vettünk a Doboz - Szanazug
Ifjúsági tábor területén megrendezett "D.A. D.A. Tábor" programjain. A fiatalok részére
játékos vetélkedőket szervezve ismertettük a vagyollvédelem alapvető ismérveit.
Szeptemberben, a "Garabonciás Napok" programjain tájékoztatást nyújtottunk a fiatal felnőtt,
középiskolás és valamennyi érdeklődő részére vagyonvédelmi és biztonságos életmódra
nevelő kiadványainkkal. Versenyek, vetélkedők szervezésével színesítettük a programot. A
pályázat nyújtotta lehetőségekkel élve értékes ajándékokkal, em1ékr.1..rgyakka~ juralmaztuk a
legjobbakat.
Októberben, a \'árosban hagyománnyá vált "Frdnk4 Fesztivál"-on kiadványainkkal kerestük
meg az érdeklődőket, Bizrosírottuk a személyes infonnációadást a rendezvény ideje alatt.
Ugyan csak ebben a hónapban megrendezett "S'!mltdé!yünk 00\: egés,-sig!" városi rendezvényen
megjelentve a fiatalok körében tájékoztató standon mutatruk be avagyonvédelmi
szabályokat- A sértette válás elkerülése, megelőzése érdekében ajánlott magatartási formákról
is adtunk feh--ilágosítást.
Minden - fiatalokat érintő rendezvényen - nagy hangsúlyt fektetriink arra, hogy a
nagycsaládosok minél nagyobb számban vegyenek reszt.
A város vonzáskörzetéhez tartozó településeken szakmai irányító segítségevel, a körzeti
megbízortak útján az általunk készített plakárokból, tájékoztató és szóróanyagokból
biztosítattunk az erdeklódók számára. Ennek során kiemeIt hangsúlyt kaptak a tanyákon
élők.

Eljuto[runk a kiskereskedelmi egységekbe, ahol polgáIóreink segítségéve! szórólapokat,
plakátokat helyeztünk el. 1\ vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében
számukra - és a vásárlóik számára - hasznos információkat biztosÍtottunk.
A járművezetóket a rendórségen keresztül értük el. A baleset-mege!őzési előadók
segítségével, a polgárórökkel közösen bekapcsolódtunk az autókereskedések programjaiba,
nyilt napjaiba.
A pályázati célok megvalósításával egy hiányzó láncszemet próbáltunk pótolni a
vagyonbiztonság megóvása, a személyek javait károsító bűncselekmények megelőzése
érdekében.
Békéscsabán, Battonyán, Békésen, Vésztón az esélyegyenlőség sportvetélkedón a
kuratórium is képviseltcCte magát.. A több mint 1400 fó iskolás részvételével megtartott
rendezvényen
szívesen
fogadták
a búnmegclózéssel kapcsolatos
tájékoztatót,
szóróanyagokar.
A fejlesztési és tevékenységi koncepció a jelenleg fennálló leveszélyeztetett területre irányuló
figyelem felhívással-és megelőzéssel foglalkozott.
2007 évben is leültünk :l környező önkormányzatok, azaz az alapítvány vezetóivel,
delegáltjaival- az igények és lehetőségek megbeszélésére.
A további kiegyensúlyozott, egyenletes munkavégzéshez elengedhetetlen lenne a Békéscsaba
Mcgyei Jogú VáIos Onkormányzatának folyamatos támogatása. Az anyagi támogatás
sajnálatos módon 2005 év óta megszűnt!
Kérjük a beszámoló megtáIgyalását és elfogadását. Kérjük az alapítvány támogatását.
Fáradozásukat köszönöm!

Békéscsaba, 2008. 05.20.

Tisztelettel:

BÉKÉSCSABA ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Hékéscsllha, Bal1ók Béla út l-3.sz.
Adószám: 18376012-1-04
Bejegyzés: PK. 60.13411999/2.
Közhllsznúsági jelentés 2007.évról

A Bckéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány a Békés Megyci Biróság PK.
60.134/1999/2. szamú végzése alapjan közhasznú szervezetként nyert besorolást, így erre <lZ
évre vonatkozóan beszámolási kötelezettségének már az 1997. évi eLVI lV., valamint a
21911 998(XIL30.) kormo rendelet rendelkezéseinek megfelelöen kell eleget tegyen.
A közhasznúsági jelentés az alábbi pontokat tartalmazza:
• a szamviteli beszámolót,
• a költségvetési támogatás felhasználását,
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásI,
• a központi költségvetési szervtöl, az elkülönített pénZ<'llapból, a helyi
önkonnányzattól, a kisebbségi települési önkonnányzatok társulásáLól és mindezek
szerveitól kapott támogatások mértékét,
• a magánszemélycktöl kapott támogatások összegét tételesen felsorolva,
• az alapitvány vezető tisztségviselőinek nyújtott junatások értékét, illetvc összegét
• a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót.
A közalapílvány célja: a Békéscsaba és vonzáskörLetéhez tartozó települések közrcndjénck és
közbiztonsagának erősítése. A meglévő bűnüldözés célját szolgáló technikai eszköl.ök
folyamatos korszcTÜsílcse és szükség szerinti pótlása. Propaganda tevékenység kifejt0sc a
bűnmegelőzés és vagyonvédeIcm terén. A fiatalkorú bűnözés visszaszorítása érdekcben
iljúságvédclmi tevékenység fokozott clötérbe helyezése.
A segítség összetevői az eszközök beszcrLéséből, valamint a bűnüldözésben résztvevők
kapcsolanartási lehetőségének t:imogatása.
I. SZi.Ínl\'ilCli beszámoló

Az alapítvány számvitcli beszámolóját a 2000. évi C. törvény V. fejezetében foglaltakra való
tekintettel készítette cl.
Tartalma:
- egyszerűsített beszámoló
- eredmény levezetés
A mérlegeL és az eredmény kimutatást ezen jelentés mellékietei tartalmazzák.
ll. Költségvctési támogatás felhasználása
A beszámolási időszakban alapítványunk költségvetési támogatásban részesült, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázat utján nyert 1000000 Ft. A célok
megvalósilasahoz a fedezetet a pályázati összeg, valamint egy fő magánszemély támogatása.
és az előző évck crcdmén)1artaléka nyújtotta.

III. Kimutatás a vagyon változásáról

647 c rI
o c rI
1997 c rI
-1350crl

Az alapitvány saját tőke összege a tárgyévi mérleg szerint:
Jegyzett töke:
Eredménytartalék:
Mérleg szerinti eredmény:

Tárgvévi eredmény:
A közalapítvány a Pajzs Alapítványtól 25.905 Ft összegű támogatást kapott.
2006. évben 1.000.000-Ft összegű támogatás elszámolásának esedékessége 2007.1 0.3l-e voll.
Felhasználása a I11cllékelt kimutatás szerint valósult meg (932.366.-FI), a maradvciny összeg,
mely nem került felhasználásra visszautalásra került. Alapítványunk szerzödésben vállalta a
Békés megyei RendörfOkapitányság felé a tclefonköllSég egy részét összege 308.71O.-fl.
Össz~s tamogatás: 1.241.076.-Ft volt. Költség ként elszámolásra került telcfon költség 2115.Ft. a könyvvitel i szolgáltatás 105.000.-Ft összegben, a könyvvizsgálat 10.000.-Ft összegben,
.fizetett bankköltség 19.037.-Ft, összesen 1.377228.-FI. A felsorolt költségek re a támogatások
összege nem nyújtott fedezetet, ily módon 1.351.323.-Ft veszteség keletkezett. A veszteség
csökkentésére részben fedezetet nyújtott a folyószámla kamata: 51.-Ft, befektetési jegy
árfolyal11l1ycresége 1.459.-Ft. Ily módon a veszteség 1.349.8l3.-Ft
A mérleg szerinti credmény 2007. évben: -1.349.813.-171.

Ily módon a saját

tőke

összege: 647 e FL·ra csökkent.

Az eszközök a meglevö tárgyi eszközt, valamint a penzeszközöket tartalmazza:
Befcktetctl eszközök:
Tárgyi eszközök:

O.-Ft
O.-Ft

Penzuir:
Elsz{Ull0lási betétszamla:
Elkülönitett bctetszamla:

204.-FI
22.870.-FI
644.422.-FI

Összesen:
Eszközök összesen:
Kerekítve:

667.496.-rt
667.496.-FI
667.000.-Ft

lY. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:
A közalapítvány a céljának. megvalósítása érdekében 2007. évben 1.377.228.-Ft kiadásáról az
eredménykimutatás mellékletbell tételesen beszámol.
A juttatások kifizetése közvctlenül a szállitók, illctve a szakmai társaság fclé átutalással
lörtent.

•

V. Állami és egvéb támogatások:
A közalapitvány 2007. évben államháztartási forrásból támogatásban ncm részeslill. Vezetö
tisztségviselői senm1ilyen juttatásban nem részesültek.

VI. A közhasznú

tevékenységről

rövid tartalmi beszámoló:

A közalapilvány 2007. évben általános céljának megfelelően a bünmegelőzés színvonalának

emelése érdekében támogatta a cél érdekében közremüködó rendőröket a tclefonköltségck
részbeni álvállalásával és a megfelelő eszközök beszerzésével. Irodahclyiség kialakit<.ísára
került sor Békéscsaba, Szabadság lér 16/18. szám alan, a közalapítvány lámogatásával irodai
eszközök és felszerelések átadásával. Az ügyfelekkel való kapcsolauartás személyi részét a
Polgármesteri Hivatal támogatásával sikerült megoldani. Szór6anyag. reklám 2007. június
hónapban kiadásra került.
Partncr találkozót szerveztünk 2007. szeptember hónapra.
Mint azt az elmúlt 2007·es évben is kértük szükségcs lenne a Város támogatása. - mind
pénzügyi, mind végleges helyiség vonatkozásában - , hogya folyamatos ügyelet a lakossági
igényeknek megfelelően kialakitható legyen. A végleges helyiségben a támogatók kiállítnsi
anyaga is mcgfelelő helyre kerülhetne.
2007. évben kuratóriumi ülés három alkalommal volt.

Békéscsaba, 2008.02.15.
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118ACVS OVO KÖIIJ'l'l'i~sgrilóés Ttl/ukralló Kft.
Tiiri;kllC f1ullÍ.~: ZSII:.sallllU
bejf'I;J·:.e1t kÖIIJ'I'.·;:.sgdló
5600 Bikiscstlba B~r..sf'IIJ·; Iltcu 9/1.
Tel: (66) 63().011 (JO) 9630-639

BékúcStlbl1 é,~ KÖrl/yekl' Kö~bi;]oll.wigi AlaIJiM;II)'
5600 Békén'.mha, Bt/rló/.; Béla IÍI 1·3.
2007. b'i f'gJ's~er{islte" é1'es bf')·~ómoló
FOGGETLEN KÖ/\,l'VVIZSGALÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGALÓl JELEi'óTÉS

A Békéscsaba éj' Kiimréke Kii:.hiz/ol/sági Alapín'állY (5600 lIékéscsabtl. Btlrtók Bé/ti útI-J,) alapítóinak

Eh·égeztllk a Békéscsaba és Környéke Közbiztonsagi Alapitvány (Iovabblakban: "az Alapít\'ány~) mellékelt 2007. é...·i
közhasznú egyszerűsitett éves beszámolÓjának a "önyvvizsgálalál, amely egyszerusített éves beszámoló a 2007. december
31-1 fordulónapra elkészítell mérlegböl- melyben az eszközök és fomísok egyezö végösszege 667 EFt, a lárgyévi közhasznú
eredmény 1.350 EFt veszteség, a lárgycvi vállalkozási eredmény O Ft -, az ezen idöpontra végzlidö évre vonatkozó
eredménykimulatásból áll.
Az egyszerűsiteIt é\es beszámolónak a sz3nwl1eh törvényben foglaltak és a Magyarorsz1lgon elfogadott általános sómmch
el\cl; szennt tönénö elkészitese
valós bemutatása a \czetCs felelössege. Ez a felelösség m.1.g:i.b:m foglalj:! az akár
csalásból, akár hlbiból eredö, lenyegcs hibás állilásoktól mentes egyszerusÍlell e...es beszámoló elkés7ilése es \alós
bemut3tasa szemponljából relev:ins belsO elIenorLés ktalakitis;'u. bc\ezetését, fenntanását. megfelelo SLJm\"lleh pohll"a
kiválasztását és :llblmazásál, valamml:v. adon körülménrek kÖZöl! ésszeni számvuel! becslésekel.

es

A kÖ!1)'vvi7..sgáló

felelőssége aL

egyszeTÜsíten éves beszámoló véleményezése az elvéglelt könywlLsgál:l1 ;l1;lpján.

A köny\'\"wgálalOl a magyar Nemzcll KönYV\lzsgálatl Standardok és a könyvvizsgal:ma \onatkozó - 1\'!agyarorsz:igon
törvények 6; egyéb jogszabályok alapján haJlol!uk vegre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bIzonyos
etikaI követelményeknek. valamint hogya könyvYizsgaJal Icn.czése CS dvégzése ré\'en elegendő es megfelelő bizonyilé"ot
szerezzünk arról. hogy az egyszerusített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hIbás aJ1ításokal.

mtnyes -

Az c1végzcn könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgála!l blzonyitékot
szerezm az egyszeTÜsiten éves beszámolóban szereplő összegekről és közzététclckről. A kiválasztott c1Járások. beleért I C ;IZ
cgyszcrüsitell éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekböl eredő, lényeges hIbás állításai I.ockázatának felméréseIt, 3
könyv\lzsgáló megitélésétől fúggnek
Az egyszenisitelt éves besz,imolóhoz k;lpcsolódóan a köny\ \ lzsgaló
kockáz:llfelmérésének nem célja. hogy li vállalkozás belsO elleTlÖrzésének hatékonyságfua \on:ukozÓ3l1 \élemén)1 mondjon
A könywlzsgálal magában foglalla továbbá az alkalmazott számvlleh alapehek és a vezetés lén)l:gesebb becsléseme,,"
valammi az egyszerűsitett é\'es beszámoló bemutatits:ínak ertékelését, 1\legg)'Ózödésünk. hogy 3 megszerLen köny\"\"IZSg:ilau
bizonyilék elegendő és megfclelö alapot n)'ÚJt li könyvvizsgálól záradék (vélemény) megadás:íhoz.
A könyvvizsgálal során a Békéscsaba és Környéke Közbiztonsági Alapitvány egyszerűsített éves beszámolóját. annak
részell és tételel!, azok könyvelési és bizonylati alálámasztását az érvényes nemzeti könyvvil'.sgálati standardokb;ln foglaltak
szennt felülv17-sgaltuk. es ennek alapján elegendö és megfelelő blzonyosságol szereztünk arról. hogy az egYSlerüsiteu éws
besz:imolól a számnteh tönénybcn foglaltak és a \'lagyaroTSZagon e1fOgado11 áhalanos szám\ueh ehek S.lennt keSlllet!l~"
el Vélemenyun" szennt az C'gyszeriisilett é\cs hes7.álTlOló a Bekéscsaba és Könl)'eke Közbmonsígl Alapl\lany 10(l7december 31-én fC'nnálló vag~om, pén7Üg)1 es jö\cdelml helyLeléről megbizható CS \alós képet ad
Békéscsaba, 2008. február 15.
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ABACUS /JUD KÖllpl·i:.sgáló és Tal/lÍomlo Kft.
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ABACUS D O Könywizsgáló es T~lIlácsadó KfI.
5600 Bekéscsaba, Berzsenyi u. 911.
Törökne l-lal:'sz Zsuzsanna bejegyzell könywizsg:'iló részére

Teljességi nyilatkozat

Békéscsaba és Kőrnyt}ke Kö:.bi:.tollsogáért Ilfapi(l'ólIY
5600 Békéscsaba, Bartók Béla IÍ/l·].

DÚIlIf":

BehisCS(lba, 2008.febmár 15

A Békéscsaba éJI' KörnJéke Kö:.biaollságtiért Afapi(l'ollY (,.az Alapityany") 1007. december 31-1
pénzügyi kinmtat.isainak (3 mérleg, az eredménykimul3t.ís és 3 kiegészítő melléklet egYÜlt: ,,3 pénzügyi
kimutatások") auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy II pénzügyi kimutal.isok 2000. évi C.
töryéooyel ("a Számvit~li törvény") és a hatályos ~gyéb jogszabályokk31 való megfeleléséről \'éle~nyt
:alkoth:assan:ak. igazoljuk, hogya legjobb IUdáslUlk és meggyőződésünk szerint kepviseltük az audit socin
az alábbiakban foglal lakat:
I.

Felelősek

vagyunk II pénzügy. kimutatasok SzámvIteli tön'énnyel összhangban nYIIvámanoll
összeallitás:ien. a könyvelésén, a pénzügyi kllnutat:isok Szám\'lleh löm:nnyel
és a tényekkel való megfcleléséert, val::llninl azért, hogy a pénzügyi kll1llltatások megbízható
képet adnak a cég nelló eszközeiről, \'alamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.
adatokbóltönénő

2.

~linden pénzügyi nyilvántanást és ehhez kapcsolódó adatot az Onök rendelkezésére boesatotlunk
és minden olyan lranzakcióról illformilluk Önöket, amelyekJlck a pénzügYI killllltatasokra halasa
lehel.

3,

MegerösílJük, hogy:
•
a ml kötelezettségünk a csalasok és híbák mcgakadályozasara. Illet"\'(' fe1tar.isara
szolgaló belső ellenőrzési és szan1\'iteh rendszerek be\'ezetése es felffitartasa
•
közöhünk Önökkel nunden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó
jelentős tényt, amely a vezelés tudomasára jutOlI, és amely bcfoly.issal khelcll az
alapíiványra, továbbá
•
nem \'égeztünk ol)'3.n felméréseket. hogya pénzügyi kllnutatások csalásból eredö
lényeges hibás ál1ítasokattanahnaznak-e.

4.

Megerősítjük, hogy ismerelIel bírunk arról, hogy az audit során nem került sor a könywizsgaló
.illal lényeges nagyságúnak énékelt hibás állílás feltarásara, így a nem helyesbíten
könyvvizsgal::m eltéresekjegyzéke sem került összeállításra.

5.

a)

Nem lönént szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkahnazollak reszeről. akik
meghalarozó szerepettöhenek be az ügyviteli-suim\'iteli folyamatok rendszerében.

b)

Nem tönent szándékos mulaSZlás azon más dolgozók
befoly.isolhatnák a pénzügyt adatokat.

cl

A szabályozó halóságokkal lönem egyeztetés socin ezen szen'ek részeröl nem töném a
pénzügyi kimutatások hiányossagaira, nem egyezőségére vonatkozó. a pénzügyi
kimulatasok::ra lényeges hat.íst gyakorló \'isszajelzés.

6.

részéről

sem. akik lényegesen

Nincs olyan lervünk vagy szándékunk, amelyet nem hozttmk volna tudomásukra, és amely
lényegesen befolyásoina eszközeink és forrasaitlk b~sorolását \'agy könyv szeriIlIi énékét.

•
7.

8.

Az ahibbi ügylctckkel kapcsolatban mmden infomuciót az Önök rendelkezesere bocsátottunk:

a)

A \'cliink alapilói viszonyban alló felekkel szemben fennálló tartozások és követelesek,
beleém'c az értékesitésI. beszerzésel.:el, átulahisokat, hiteleket, lizmg és garancia
megállapodásokat;

h)

Pénzintézetekkel kÜlön megállapodások. beleértve il pénzeszközök egyenlegevcI
kapcsolatos korlátozásokat, a hilelkeretel vagy hasonló megállapodásokat:

c)

Korábban eladott eszközök ViSSz3"ásárlására irányuló megál1apodtlsok.

'l

Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges
megszegése, melyek hatásának a pénzUgyi kimutatásokban szerepelniilk kellene.

b)

Nincs tudomásunk egyéb bámlinemii lényeges tartozasról vagy
jelentösen befolyásolná a céglink pénzügyi helyzetét.

követeh~sröl,

amely

9.

Nincsenek az alapÍIvánnyal szemben olyan nem érvényesíten ígények, amik az ügyvédünk
vélenJénye szerint érvenyesithetők lennének.

10.

A szanwlteli nyilvamanas, ami a penzügyt infomtáció alapja, pontosan és megbízhatóan,
megfelelő részletességgel tükrözi a szen'ezet ügyleteit.

11.

A szen'ezet megfelelő jogcinunel rendelkezik valamennyi tulajdonában
a közöltjelzálogon kí\'Ü1 egyéb zálog nem terheli.

12.

Szerzödéseínk mindazon szempontjainak eleget tenünk. melyek nem teljesités esetén lényegesen
befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

13.

A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény. Illely a penzügyi
kimutatások tekill\etében kiigazitást igényeIne.

14.

Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek lényeges hatása lett volna a
Számvitel i törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi killlll1:ttásokra.

I S.

Nem meriiltek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tcnnék az elöző évi pénzügyi
kiTl1utatások ismételt közzétételét "agy az előző időszaki hibák kOlTigálásának k'Ülön (harmadik)
oszlopban történő mcgjelenitését a tárgyidőszaki pénzügyí kimutatásokban.

16.

A következőket megfelelően közzétettük a közhaszmisági jelentesben a hatályos jogszabályokkal
összhangban:
a. a SzámvIteit tön'ény által előirt, továbbá az alapítvany vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről szóló megbizható és valós kép alapitók. támogatók és hitelezők részére történő
bemutatásához szükséges számszeru adatok és rnagyanizatok

lévő

eszköz felen. azokat

b. az alapítvány számviteli polítik:i.jának meghatarozó elemeit és azok t:irgyé"l v:iltozas:il. a
v:iltoz:is eredményre gyakorolt hal:is:il.
17.

Az alapítv:ínynak nincs mdom:ísa olyan eseményekről. amelyek a hat:ilyos Penzmos:is
megelőzeséröl és megakadályozás:íról szóló tön'ényben defini:ih visszaelCsck fogalmiit
kimerítené.
8.~"el8ba .. KOrnytkl
K6zbldon 1111Urt K6zallpltvilny
.600 8~ laba, Blrt6k B. ll. 1-3.
Ad CI. m: 1837&012.1_04
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