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Független könyvvizsgálói jelentés 
 

Az Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére Kuratóriuma  részére 

 

Elvégeztük az Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére 2011. évi egyszerűsített 

éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra 

elkészített közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének – melyben az eszközök és a források 

egyező végösszege 1.625.123 e Ft, a mérleg szerinti eredmény közhasznú tevékenységből 6.815 e Ft, 

vállalkozási tevékenységből – 1.324 e Ft - valamint a 2011. évre vonatkozó közhasznú  

eredménykimutatásának és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb meghatározó 

megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll.  

 

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott 

általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a 

felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves 

beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, 

bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott 

körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. 

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A 

könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 

Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek 

megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot 

úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló 

nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. 

 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 

bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott 

eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás 

állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen 

felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása 

szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen 

meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső 

ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
 
A könyvvizsgálat magában foglalja 

továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései 

ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. 
 

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. 

 

A könyvvizsgálat során a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére egyszerűsített éves 

beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes 

nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő 

és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli 

törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az 

egyszerűsített éves beszámoló a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére  2011. december 

31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 
 

Pécs, 2012. április 19. 
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Függelék 
az Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére alapítvány 

a 2011. évi  éves beszámolója és közhasznú beszámolója  

felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentéshez 

 
 

Mérleg 

Az alapítvány könyvviteli elszámolásának vizsgálata során szerzett tapasztalataim alapján 

megállapítottam, hogy a beszámolási időszak fordulónapjára készített leltári adatok 

összhangban vannak a mérleget alátámasztó főkönyvi kivonattal, az alapítvány 

vagyonkimutatása tartalmilag és formailag megfelel a számviteli törvény és az egyéb 

szervezetek beszámolási rendszerét szabályozó kormányrendelet hatályos előírásainak. 

Az éves beszámoló mérlege eszközei és forrásai egyező összege 1.625.123 e Ft, amelyen 

belül a saját tőke összege 123.196 e Ft, illetve ennek része a mérleg szerinti tárgyévi 

eredmény 5.491 e Ft. 

 

Az eszközök összetételének alakulása:       

 Ezer Ft-ban 

Megnevezés  

 

Előző év Tárgyév  Index % 

A. Befektetett eszközök 45.312 42.784 94,4 

I. Immateriális javak 554 343 61,9 

II. Tárgyi eszközök 41.225 38.908 94,4 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 3.533 3.533 100,0 

B. Forgóeszközök 1.302.621 1.559.989 119,8 

I. Készletek 65   

II. Követelések 1.095.127 1.339.478 122,3 

III. Értékpapírok 24.994 17.494 70,0 

IV. Pénzeszközök 182.435 203.017 111,3 

C. Aktív időbeli elhatárolás 22.064 22.350 101,3 

ESZKÖZÖK 

Összesen: 

 

1.369.997 

 

1.625.123 

 

118,6 

 

A saját tőke 123.196 e Ft fordulónapi értéke a vagyontárgyak 7,6 %-át fedezi.  

 

Eredménykimutatás 

Az éves beszámoló mérleg szerinti eredmény összegét összköltség eljárással, a mérleg forrás 

oldalán kimutatott adattal egyezően a közhasznú tevékenységen 6.815 e Ft, az 

alaptevékenységen kívüli - vállalkozási – tevékenységen – 1.324 e Ft-ban határozta meg. 

Elkészítette a kettős könyvvitelt vezető közhasznú beszámolójának eredménykimutatását is, 

mely szerint az Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére alapítvány  

2011. évi összes bevétele 154.215 e Ft, amelyből közhasznú tevékenység bevétele 148.176 e 

Ft, vállalkozási tevékenység bevétele 6.039 e Ft.  
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A bevételek részletezése: 

         Ezer Ft-ban 

Megnevezés  

 

Előző év Tárgyév  Index % 

A.) Közhasznú tevékenység bevétele 112.405 148.176 131,8 

1. Támogatás  - alapítótól    

                       - központi költségvetéstől 900   

                       - helyi önkormányzattól    

                       - egyéb    

2. Pályázati úton elnyert bevétel  900  

3. Közhasznú tevékenység. szármaszó  40.097 63.661 158,8 

4. Tagdíjból származó bevétel    

5. Egyéb közhasznú bevétel 71.408 83.615 117,1 

B.) Vállalkozási tevékenység bevétele 7.530 6.039 80,2 

 

C. ) Összes bevétel: 

 

119.935 

 

154.215 

 

128,6 

 

 

Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés 

Az éves beszámoló kiegészítő melléklete támpontul szolgál a mérleg és eredménykimutatás 

adatainak olvasásában, tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a törvény kötelezően 

előír. A kiegészítő melléklet  tartalmazza az általános kiegészítő információkat, a mérleghez 

és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítéseket. A közhasznúsági jelentés részeként 

a továbbiakban a költségvetési támogatás felhasználását részletezi, a beindult és megvalósult 

projekteket, továbbá a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást és a cél szerinti 

juttatásokat.  

 

A beszámoló hitelessége 

Az Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére alapítvány  2011. évi 

éves beszámolóját és közhasznú beszámolóját a jelentésemben megszövegezett tiszta 

záradékkal láttuk el. 

 

Pécs, 2012. április 19. 
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