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Ny.v.:1.3 A nem kUldhert6 bet Nyomtatva: L2.22.5L

Kecskem6ti

a- Szervezet

b. Jogi szer[6ty szerfvezeti egyrs6g (szarmaztatott jogi szem6ly)
El

FT-l L6pcs6haz:

:ozteriitet jeilege: 
l"_ I

I l L6pcs6haz: Emetet:

Koztenilet



Szervezet / szem6ly szervezeti egys6g neve:

A kett6s lTryytelt, l'ezet6. qgy6b sze-rvezet egyszeriisitett
eves beszamor6ja es ktizhasznrisiigi mefltklet

Az egyszer(sitett 6ves besz6mol6 m6rlege

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 12.22.5L

(Ad atok eze r fo r i ntban. )
ElSz:6 6v El6z5 ev

helyesbit6se
Tdrgy6v

ESzKozoK (flKrivAK)

A. t,ereKtErell eszkozok
3 503

l. lmm{teriiflis javak

ll. Tdrgfi eszkOzcik

lll. Bef4hetett p6nzUgyi eszkozok
3 503B. Forg6efzkOzrik

3729 131
l. K6szlbtek

ll. Kdveltel6sek

lll. Ert6fpapirok
3 504

lV. P6nteszkdzdk
225 131

C. Ahfv idfi beli elhatiiroliisok

rszxozOr OsdfEsEN
3729 3 634

FoRRASoK (4ASSZ[VAK)

odjal [u{e
3729 3 617

l. lndul6 t6ke/jegyzett t6ke
2 000 2 000

I l. r6keJdltozdgeredm6ny
396 229

I r"blgn rartatdk
1 500 1 500

lV, ErteleEsitartal6k

-L67 -1L2

Vl. Targt6vi erde m6ny v6ltal kozasi tev6keny,Lsegb6l

E. C6ltartalbtot<

F. Kcltelezeits6gek
t7

l. H6tras{rolt kdtelezetrs6gek

ll. Hosszir lejarat0 korelezett$6gek

lll. Rovid lej6ratri kotelezettsdgek
L7

G. Passz[v iHOUe[ elhat6rol6sok

FoRRASoK ossZeseru
3729 3 634



Szervezet I Jogi szervezeti egys6g neve:

A kett6s _!rlt jtelt. vezet6.qgy6b sze_rvezet egyszeriisitett
eves beszimortfj a es ktizhasznrfisiigi mefitklet

Az egyszerfi sitett 6ves besz6mol6 er"dmEnyf irutalG

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.14 tZ.Zz.Sl

A. Osszes bev6tel (1+-2+3+4)

B. Osszes rdforditds
(5+6+7+8+9)

C-. Ad6ziis etStti er{dmeny
(A-B)

D. TArgy6vi eredm(ny (C-10)



A kett6s kii.nywitelt veze_t6_ egy6b szervezet egyszerff sitett
eves besz6mol6j a es kiiThasznrisiigi melttktet

2018.6v

Az egyszer(sitett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutatisa 2.

t] Nem

Szervezet I Jogi sizervezeti egys6g neve:

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.14 t2.22.5L

Alaptevekenl

el6zd 6v el6z6 6v,
helyesbit{s:e

tdrgydv el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitese

tdrgy6v el6zd 6v el6zd 6v
helyesbftdse

6rgyev

Tiij6koztat6 adatdk

A. Kozpontt kottsegvetesi
tamogatas

ebb6l:
- normativ temog{tas

B. Helvi dnkormAhvzati
kolts6gvet6s i tdmp-gatds 300 300 300 300

ebb5l:
- normatlv tdmog{tas

C. Az Europai Unio strukuralis
alapjaib6l, illewe a Koh6zios
Alapbol nyfjtott tamogatas

D. Az Eur6pai Uni6 k0lts6o-
vet6seb6l Vagy m{s dllami6t,
nemzetkdzi szervezett6l
szfurmazo tamogatas

E. A.Sze.metyt lovgdelemado
meghatarozott resz6nek az
ad6z6 rendelkez6se szerinti fel.
haszn6liisAr6l szol6 1996. 6vi
CXXVI.torv6ny alqpjan atutatt
osszeg

L2 L2

F. Kdzszolg6ltat6si bev6tel

G. AdomSnyok



A kett6s ktinywitelt vezer6_ qgyeb sze_rvezet egyszeriisitett
eves beszamor6ja es kiizhasznfisigi merl6klet

3. Kdzhasznri

I Jogi szemely szervezeti egys6g azonosit6 adatai

v6gzett alapc6l szerinti 6s kOzhasznri tev6kenys6gek bemutatiisa

bemutat6sa (tev6kenys6genk6nt)

1.1N6v:

KcizterUlet

Hlzszdm.

1.1N6v:

KozterUlet

HAzszAm:

Jogiszem6ly

rruE

Lepcs6hSz: Emelet:

I Jogi szem6lly6 nyilv6nit6 hatirozat sz6ma: m.m{'bWf'nEm,m
m-m-EIsFFFfn218ls ls lo

/ Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

szervezeti egysdg

vesz eml6lc6ngk {potq1"- A, Magyarorszfuon
jal'fuisa pitytizalok kiirdsa rir;rin. e cdol megvat6sficsa t;"k6b* pflyrizatoi-giiesq

liskunhatason r6v6 Berki viora alroir{sot ngyetrrnnnir kis6r6se, kialffi;.ffiff;
,"f3j:f': n:fl:=_"Tg-s_9-:,*=r3y* szervezese. lz 

"r"pit 
*,,y ar,!,asifolyanratos bdvitdse az Alapir6 Okiril f. ponga sr:erint

tev6kenys6g megnevez6s"t

tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kOzfeladat, jogszabiilyhely: -l

tev6kenys6g c6lcsoportja:

tev6kenys6gb6l r6szes0l6k l6tsz6ma,

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kiildhet6 be! Nyo mtatva: 20 19.05.L4 LZ.ZZ.S!

lrdnvit6szanf, F[o-m reteput6s:

I'l'EIcI.mE-E-m
1.-6 Szerv_ezefi t.logi szem6ly szervezeta egys6gk6pvisel6i6riek ne-ve :

3.5 K6zhaszriri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:



A kett6s \Tfrytelt vezet6. egy6b sze_roezet egyszerfisftett
eves b esz6m ol6j a es kiizh asznrlsiigi merltklet

6. Vezet6

jutattdsok kimutat6sa
(Ad atok eze r fo r i ntban. )

nyfitott juttatas

j uttatiisok ki m utatiisa

El5z6 6v (L)

Szervezet I szem6ly szervezeti egys6g neve:

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2019.05.14 L2.22.51

5.1- C6l s/printi juttatds megnevez6se Elaz6 6v Targy6'v

alliot6mfi v6sz piily6zati t6mogat6sa 200 200
5.2 C6l szprinti juttat6s megnevez6se

_l El6z5 6v TArgy 6v

5.3 C6l szf rinti jutattas megnwez6se El6z6 ev Tdrgy 6v

C.6l szeri nti luttatiisok kimutatasa
(6ssze$en) -

200 200

200 200



Szervezet / szem6ly szervezeti egys6g neve:

A kettds kii,nwyrtelt vezet6- qgyeb sze_rvezet egyszerfi sitett
eves beszimol6j a es kiizhasznrisiigi melttklet

jogdllis meg6llapit6s6hoz sztiks6ges mutat6k (Ad atok eze r farintban. )

jdvedelemad6
:ez6se szerinti sz6l6

tdrv6ny atutalt osszeg

(a kriz6rii
2005.6vi

t munk,ijiiban
lt v6qz6 szem
dnk6nt,es tev(

kciz6rdekrl 6nk6ntes

E r6f o rrds e I I itofts eg m utat6,i

t) a) (8L+82)/2 > 1.000.000, - Ftl

b) [K1+K2>=0]

c) [(t l+t 2-A7-A2)/(H 7+H2)>=0, 2S.l

T 6rs ad al m i tern ag atofts eg m utat6 i

a) [(c 1+c2)/(G 7+GZ) >=9,921

b) KJ 1 +J 2y(H 7+ H2)>=0,Sl

c) KL1+12y2>= t0 f6l

Ny.v.:1.3 A pap[r alapon nem k0ldhet6 be! L2.22.5L

Alapadatok El6z5 6v (L) T6rgy6v (2)

B. Eves djszes bev6tet
3L4 300

EIJUOI:

L2

D. K0zszolg6ttat6si bev6tet

E. Normatilv tamogates

5,4'nElf{ii"';t3,TitIls['lf,*e?,?p6t,i,retve

G. Korrigilf bev6tet [B-(C+D+E+F)I 302 300
H. Osszes riifordit6s (kiad6s)

480 4L2
l. Ebb6l szfm6lyi jetlegfi rifortdit{s

L4L 103
J. Kdzhasz{ti tevrlkenys6g r6fordft6sai

480 4L2
K. Adozott 

tredmeny -166 -!L2

Mutato teljesitese

lgen Nem

n tE

tr t8
tr u

Mutatd teljesitese

n E
tr n
tr B



A kett6s kii,nywitelt vezet6_ egy6b szervezet egyszeriisitett
eves beszSmol6j a es kiiZhasznrisiigi mefiiklet

Viros Onkorm6nyzata

Tiimogat6s

kcizponti kcilts6gvet6s I
cinkorm6nyzati k6lts6gvet6s E

l
m6s gazdiilkod6 n

20L8

300 000

vissza nem t6ritendd

felhaszndlt tisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

tdrgy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutatisa:

Az uzleta 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

6vben az alkotoi perydzarot Rabkovics Tibornd nyerte e{.

Szervezet I szem6ly szervezeti egys6g neve:

Ny.v.:1.3 A papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatua:201 L2.22.5L

mfikdd6si tamogates

- ebb6l a targyfvre jut6 6sszeg:



3 l-dn

hely

fenn6ll6
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,,K0n;,wi

FOGGETLEN KONYvvIZsGAL6I JELENTEs

Kiiza la pitvdny alapitdinak

a Berki Viola Kozalapitvdny (p T6rsas6gl (6400 Kislcunhalas, H6s6k rere 1., 03 pk. ffi79r,w3/y ) 20 t 8.
6ves beszdmol6jdnak k0nyvvi75g61u6q arnely eglszeriisitett 6ves besz6mol6 a 201g. december 3l-i

kdszitett mdrlegbdl - melyben az eszkozdk ds fomisok eryezd vdgiisszege 3.63 4 E F\ atArgdvi eredmdny
sdgb6l(kozhasznrritevikenysdgMD-lt2EFt(vesztesdg)-,dsazuryanezenidoponttal 

v€gzffi1iizletl6we
eredminy-kimuhusb6l, valamint a k0zhasz.is6gi melldkletbdl 6ll.

n szerint a melldkelt eryszerflsitet dves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s kepet ad a T6nasdg 201g. decernber
16 varyoni ds penztiryi helyzetdrOl, valamint azez:Enid6ponttal v€gzld|tizleri dvrr vonatkoz6 j6vedelmi

I a Mag'arorszigon hatilyos, a szdrnvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. rorvdnnyel osszhangban (a tov6bbiakban:
i tiirv6ny").

alapja

I a Magrar Nemzeti Konywizsgrilati Standardokkal osszhangban 6s a kd,nywizsg6latra vonatkoz6
ha6lyos - t0rv6nyek ds egr6b jogszabilyok alapjdn hajtottarn vcgre. Eren standardok drtelmdben

rgem bdvebb leir6srit jelentesem ,l tu)nywizsgdl6 egtszerfisftett arcs beszdmol7 knnywizsgilatddrt
sakaszatwtalmaza

varyok a uirsasrigt6l a vonatkoz6, Maryaronzigon hatilyos jogszabdlyokban ds a Magrar K0nyvvizsg6l6i
A konywizsgdldi hivatds magarartdsii (etrtar) szaMlyair6l ds a fegyelrni eljrir6sr6l szdl6 szab6lyzata,,-ban,

ezekben nem rendezett kdrddsek tekintet6ben a Nemzetkozi Etikai standardok Testiilete riltal kiadott
rgil6k Etikai K6dexe'-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerin! ds megfelelek az
norm6kban szerepld tovdbbi etikai el6frdsoknak is.

hogr az dltalam megszerzett konywizsgdlati bizonyitek elegendd 6s megfelel6 alapot nyrijt

A kdzhaszn{sdgi mell6}rlet

nform6ciok a Berki ViolaKozalryitv6ny20l8.6vi kozhasanusdgi melldkletdb6l6llnak. Avezetds felslds
ttisrigi mell6klehek & 3502all 6II.30.) Kormdnyrendelet vonatkoz6 eldirdsaivalosszhangban tofi6n6
lrt' A jelentdsem ,,VClemdny'' szakasz6ban az eryszeriisftett 6ves besz6mol6na adott vdlem6nyem npm
az eg6b informAcidkra 6s az ery€b informdci6kra vonatkoz6an nem bocsiitunk ki semmilyen form6jri

nyfj td kovetkezterdst.

tett dves beszim0N6 dltalam vdgzet kOnywizsg6latiival kapcsolatban az dn felel6ssdgem az egydb
6tolvasrisa ds ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy az egydb informrici6k ldnyegesen

tanak+ az egyszerflsllett ives beszdntol6nak vagy a konywizsgdlat sor6n szerzett ismereteimnek, vqgy
tiSr t0nik-e, hogy atrok lcnyeges hib6s ellitdst tartalmaznak. Ha az elvdgzett munkank alapjrin arra a

jutolq hogy az egy6b informdci6k lcnyeges hibas 6llitdst tartalmaznak, k6teless6gem ea a tdnyt
n a tekintetben nincs jelenteni vral6m.

Egy6b

Az egyib
a

e

egydbkdnt

jelenteni.

Ll



az

el

kapcso ; inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a vdllalkozds folytatdsrinak elvdn alapul6 egyszerfisitett eves
Osszedllitdsedrt- A vezetdsnek a vdllalkozas folytatasenak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek
iildsdt eltdr6 rendelkez6s nenrr akad6lyozza, illetve a vdllalkozdsi tevdkenysdg folyta6senak
tdnyez6, kdrttlmdny nem 6ll fbnn.

itissal megbizott szam6lyek 1'elel6sek a Tiirsasiig pdnz0gyi besz6mol6si folyamatdnak feliigyeletddrt.

A egyszer{sitott 6ves besz{nrol6 kdnywizsgdlat{drt val6 felel6ss6ge

A k0n zsgfllat sor6n cdlom kell6 bizonyossdgot szerezni arrol, hogr az egyszeriisitett dves beszimol6 egesze
maz akdr csaldsMl, akdr hibebdl ered6 lCnyeges hibris dllftdst, valamint az- hogy ennek alapjdn a

tt tartalmazi ftiggetlen k0nywizsgdl6i jelentdst bocsdssak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri
de nem garancia arr4 hogy a MagyarNemzeti K0nywizsgdlati Sandardokt<al osszhangban elv6gzett

kdnyvv mindig feltrirja az egydbkcnt irdtezO lcnyeges hibds 6llfuist. A hibds dllftasok eredhernek csalisb6l
vagy h

befo

A

A veze

Az
vil

nem

A
ds

Tovfbb6:

l6s az irdnyitdssal megbfzott szem6lyekl feletdssege az egyszerfisitett 6ves besa{mot66rt

felel6s az egyszer{isitett 6ves beszimol6nak a szimviteli torvdnnyel 0sszhangban tortdn6 ds a val6s
kovetelmdnydnek megfeleld elkdszftdsddrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezet6s

tart ahhoz, hogy lehetdvd vdljon az akdr csal6sb6l, akdr hibdbdl eredd ldnyeges hibds rillirtdst6l
dves besz6mol6 elkdszitdse.

fisitett 6ves besztmol6 elkdszit€se sordn a vezetds felel6s azdrt, hogy felm6rje a Tiirsas6gnak a
folytatasdra val6 k6pessdgdt 6s az adott helyzetnek megfelelden k0rz6tegyea vdllalkozds folytatrisrival

l, ds l6nyegesnek rnindsiilnek, ha dsszerii lehet az a v6rako zAs,hog ezek onmagukban vagy egyuttesen
ttjdk a felhasznrildk adou egyszenfisitett dves beszdmol6 alapjrln meghozott gazdasfuiddnt6seit.

Nemzeti KonywizsgdJati Standardok szerinti kOnywizsgdlat egdsze sonin szakmai megitildst alk alm4zok
.i szkepticizrnust tartok fenn.

len k0nywizsgdldi jelentdsem d{tum6ig megszerzett konyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak.
esemCnyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt, hogy a T6rsas6g nem tudja a v6llalkoa6st

ds felmdrem az eryszerfsftett 6ves besz6mot6 akdr csaldsb6l, akrir hibrib6l ered6 ldnyeges hibris
a kock6zatait, kialakftorn Cs vdgrehaj{om az ez&a kock6zatok kezeldsire alkalmas

vizsgdlati eljiinisokat, valamint elegend6 6s megfelel6 konywizsg6lati bizonyitdkot szerzek a
megalapqa6sdhoz' A csalilsb6l ered6 lCnyeges hib6s 6llitds fel nem t6r6sriLnak a kockdzata

mint a hib6bd,l ered6c, mivel a csalds mag6ban foglalhat osszejdtszast, hamisftrist, sziinddkos
tCves nyi[atkozatokat, vagy a bels6 kontroll fel0lir6sit.

merem a konywizsg6lat szempontj{bdl relevfuis belsd kontrollt annak drdekdben, hogSi olyan
vizsgdlati eljrirdsokat tervezzek meg amelyek az adott koriilminyek koziitt megfelel6ek, de nem
hory a Tarsas6g belsd kontrolljdnak hat6konysigrira vonatkoz6an vdlemdnyt nyilv6nitsak.

a vezetds 6[tal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6sdgit 6s a vezetds 6ltal k6szitett
i becslCsek 6s kapcsol6d6 k0zz-6t6telek dsszeriisdgdt.

tkeztetCst vonok le arr6l, hogy hely6nval6e a vezetds rdszCr6l a vdllalkozis folytatiisiinak elvdn
16 sz6mvitel alkalnnazisa valamint a meg:;zrltze1d kOnywizsgdlati bizonyftck alapj6n arr6l, hogy
l-e l6nyeges bizornytalans6g olyan esem€nyekkel 

',ag)/ feltCtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s
vethetnek fel a T6rsasfu v6Jlalkozds folytatds6ra val6 kdpessdgdt illet6en. Amennyiben azt a

vonom le, hory ldnyeges bizonytalansdg 6ll fenn, ffiggetlen konyvvizsgdl6i jelent6semben
fel I hiwrom a figyelrnet az egyszerilsltett dves besz6mol6ban l6vd kapcsol6d6 kozzdt6telekre. vagy ha

e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell vdlemenyemet. Kovetkeztetdseirn a

{,1

a

az egyszerfisitett 6ves beszdrmol6 6tfog6 prezent6kisdt, fel6pitds6t 6s tartalm6t, beledfie a



td melldklethen tett kdzzctdteleket, valamint drtdkelem azt is, hogy az egyszeriisitett eves
rl6ban teljes[l-e az alapul szolg6l6 tgyletek 6s esem6nyek val6s bemutakisa.

ini'nyitdssal megbizott szernclyek tudomdsii,ra hozom - ery6b k6rddsek mellett - a kiinywizs gj1lat tewez*tt
ikdrdt es titemezdsdt a kOnywizsgila jelentds megdllapit6sai! beleertve a Trirsas6g 6ltal alkalrnazou bets6

a konywizqgdlatom sor6n dltalam azonositofijelent6s hidnyossrigait is, ha voltak ilyenek.

, 2019.04.29.

huaiA t*
Rdzsdnd Takdcs Szilvia
Kam ar ai t ag k6nyw izs gdl6
Nyilvdnt artds i szdm : 00 S 98 Z



Teljess6gi nyilatkozat

Berki Viola Kilzahpftvdny
6100 Ktshunholas, H6sA* kre 1,.

pin
k0n

teljessdgi nyilatkozat a Berki viola Kozalapitv6ny (,,a T6rsasig,') 201g.1231-evel vdgz6d6 evre

'f 
"::31"",:r"**{u_,Tr:l=, 

y :."d.ty_timuatas es a rlrna"-rsagi jetentes egyiin: ,,ayi kimutatdsok") Onok 6ltal elvdgzett konyvvizs giilataval r.up.rotuiotu, kdsziilt, amely
izssaltry! azacdlla, hogy vdlemdnyt nyilvdnitson ar.6l, hogy az6ves beszimol6 megbizhat6 eskdpet ad a 2000. dvi C. torvennyel 1"a Szamviteti tOrvJn/) #rh"r;;;;:
ve mindaa az inform6ci6t6risf-amelyet sziiksdgesnek tartottunk a nyilatkozatunk megad6siihoz
tudomdsunk 6s meggy6zOddstnk szerint rr"g"rd-sqiit az arilbbiakati

2019. dprilis 29.

Talqics Szilvia k0nyvvizsgiil6 r€szdre

kimutat6sok

l' Tisziliban vagrunk a|zal, hoal a k\rynvizsgdlatot ruzal az alapfettitelezdssel vdgzik, hogt avezetds ds az irdnyittissal megblzott szemityik eltsmertik es ,ertii nigfelel*ssdg;el iortoTrofa piruiigti kimutatd:soknsk a vonatkozd pdrartgti beszdmolasi tirietvek*el"asszhangban
t 6 rt i nd e I kisz i t*yd i rt, bel eirtv e, aho I r e I evti ns, az i k v at 6s be mut at ds dt.

Felel${xink 4z olyan belsd kontrotl kialakitasa 6s mfr*adtetese, amelyet a vezetds tis azirltuittislal megbfzott szey(l1te! sziiksigesnek hadroznak *"s ohiir, hog lehetfiva tegwalyan-pinziigti hinutatds.ok keszitisdt, aielyek nem tartalmazn;k akar csaldsb'l, akdr hibdbful
eredd linyeges hibds dllitdst.

Teliesitetak a knnywbsgdlati megbizasi szerzddisben ropiteten kotelezefisdgeinket, amelynek
megfelelaen a mi felelflssdgilnk volt a pdruilgti kimutatasok szdmviteti torvdityel asszhaigban
ttirtdnd elkiszitdse is bemuatasa, valamint megg,tdzfidesAnh hog a pdnziigti kimutatdsok
megbizhat6 es vqlds kepet adnak a cdgvagtoni, pinztigti is jdveaeTmi nhyzetilat.

A szdnviteli beasldsek keszitese' sard4 beledrtve a val6s drtdken ertikekeket, az dltalunk
al kalmazott j el ewds fel tdtebAs ek isszerfrek.

A kapcsoltfelek fuzdtti viszonyok es iigtletek elszdmoldsa ds kc;zzdtdtele a Szdmviteli tt;rvdnnyel
dsszhangban tor6nt.

ElvdgTtijlk minden otyan m.6dosittist, anely a mdrleg fordutfinapja utdni iddszakban tortinteseminyek miatt a pdnziigri kim*atasok tekintetiben iiigmitdst iliiti
Megerdsf$'tlq hogt a piratigti kimutatosokban szerepl| nem hetyesbitett hibds dyitdsok hatdsa
n|m 

.ldny1se1 sem egtedileg sent.dsszessdgdben a pdnziigti kimutatd,sok egdszdre ndm.e. Azelszdmoldsokban marad6, az-adozdsban trn,m iem jitentfis, ir-ii n"* javitott hibdkegteztetdsdnek es jov itris dnak felet 6xdge a vez etist ter hel i.

| (!iay'sok, vezetds ellendnisi rendszere rdvdn meglbtelfuen kezeli a csalds, hamisitds
KOCKAZqICU.

!in^1 ydgmdsun* 'egdb.bdrminemfr tir4teges tartozasrdl vagt kovetel6sr6l, amety jelent1sen
befolydsolrui a cdgtink pdratigti helyzew. -



la' Nincsenek a Tdrsas.dggal s emben olyan nem drvdnyesitett igdnyek (pl. el nem dyiilrkXvlteusep,-amgbek iminyesithetdk leindnek lz aliibbr kdrdiseEien minden inforndcilt uO n6 k re nde lk*ds dr e bocs ritottunk:

A Tdrsasdggal szemben fiiggflben vagt foryamatban rev6 hathsdgi, iiletve birfusdgieljdr&ok (idedrtve a kdrtirlisi pert).
A Tdtsasdggal szemben jogerdre emelkedett hatdrozatban szerepl| kdveteldsek,amelyek anyagi hatdssal lehetnek a Tdrsasdgra.

ll' A szdmviteli nyirvdntartds, 
-ami a pdruiigti i7fo1rydci6 atapja, pontosan es megblzhar1an,meflblelf rdszrdessdgget ttikrdzi o iegiint r es k,inyv,ilratilii[ias,tr,"*.

l2' A cdgtink yegfelel|iogcimmel rendelhezikvalamennyi tulajdontiban tev6 eszkazfelett, azokala kozdlt jelzdlogon tcivtil egtdb ztilog nem terheli.

l3' szeruilddseink mindaz.on szempontiainak eleget telfitnk" melyek nem rcljesitds esetdn ldnltsg$snbefolydsolruik a pdnziigti kimutokSsokat.

14' A sztimviteli tittttdnnyel dsszhangban szdmaltuk el a szdrmazilkos termdkeket ds afedezetiiigileteket, beledfive..annak.afizdezeti kapcsaratra, , rd^;i;i;"r"ti iigilettet kapcsolaroskockdzatkezetesi citj-aira..6s syatdgidii, 
":t!*.|:rj o h;;;;r,yr;g kezdeti is foryamatosmdrdsire vonatkozdformdtis dokunintdci6 elkeszitdsdre vonatkoz| elftirdsait.

5' A pdnziigti kockazati kitetrsdgre es pinziigikockdzar-kaelisi cdljainkro ds politiktiinkravonatkozd informdci'kat a szdnviteli tirvdnfi,el asszhangban i"gf.i'rb"n bemutattuk az ilzletijelentCsben^

6' Nem meriiltek fal otyan ielmtds kerddsek" oryrly\ sziibigessi tenndk az el6z6 evi pdnztig,tikimutatdsok ismdteh knzzitdteldt vagl az etdzd ii!sz.a*,t iiZi iriiii^dnak kiilyn (harmadik)oszlopban tdrtdnd megielenitdsdt a ttirgttdfiszaki pe*iisri iiiioiZrirUoo.

a.

b.

re bocsf tott inform6ci6

Megadtuk Onobtak az aldbbiakar:

v a lam enny i inform dc i dr,,pdl.&iul ny i tvdntart tis okat ds dohtmentum o kat,anvagokat, amelyek rerevdnsak a pdruiigvi kimutatdsok 
"tiarriii"szempontjdbdl

a tavdbbi infprmdcihkat, amelyekct kdrtek tdltinh valamint

a korldtlan hazzQfdrest a gazddlkadd egsdgnit tiv6 szemdlyelhez.

[:xrffi;iy;trif*itdse megtdrtdnt a szdmviteti nyitvdntartdsokban, ds azokat a ptlnziisti

Kazolmk Onak*et, hogl megitdt.isiink szerinr mekkora annak kockdzata, hogt a p1nziigtikimutotqs ok csar & kavetkeztiben r dnyeges hi bds dil itds okat tort or**ion
Kdzolfik Ondkkel a Tdrsasdgot drinr6, az aldbbiakban felsoroltak reszvdteliyel elkaveteucsaldssttl vagt vdlt csaldssal kapcsolatos valamennyi informdcifut, ii*ra tudomdsunk van:
a vezetds

o a belsd ellendrzesbenfontos xerepet jdtsz| munkatdrsalq vagt
o mdsok' akik xetdben a csaldsnsk tdnyeges hatdsa lehetefl a pdnziigti kimutatdsokra.
Kozdhilnk ondkhet minden informdciht bdrme!1, a 

-Td,rsasdg 
pinziigti kimutatdsait irintS,munkavdllaldh kordbbi munkovdltalfih elemzflh ,rot,fryordf ,Tg, i\rok dltal tett, csalAtravagt vdlt csaldsrs vonatkozf altit&v61.

Kozalfiink Onokkel minden t:melt tdndnyi ds szabdlyoztisi meg nemfeleldst vagt vdlt meg nem.feleldst, amelynek hatdsaitfigrctembe t 
"tt 

r"r*i n pinzilgti kimutatdsok erkdszitisekor.

valamint egtib
ds bemutattisa

o

o



Kazdltiik onokkel' hop melyek a Tdyasdg kapcsoltfelei, varamint mindazokat a kapcsoltfelekkdzti viszonyokat es tigteteka, o*"ty"iai iuio*aruk,or.

Kbzijltiik on1hker a bers6 eilenfirzds minden hidnyossrigtit, ameryekryr tudomasunk van

Az aldbbi tigiletek*et kapcsolatban minden infurmdcidt az onok rendelkezdsiire bocstitottunk:

a) A velilnk tulaidonuiszonybay dll6 felek*cl szemben ferudlt6 tartoztisok e* k,vetelesek,u;!:;;f;rfrrdrtdkesitdst' beszeridseket, dtutatdso:kat, 
-hir;;i;, 

tizing ds s;:;;;;;

b) Pdnzintdzetekkel ktitlia. neg_allapoddsoN be.ledrty-e a pinzeszk,zi;k egtenlegevelkap c s ol at os ko r l dt oz ds oka t, o7 r r 
" 
ik", u a t a g,, has o n I 6 *i Sfii;;;,r r to r,

c) Kordbban eradott eszkiizdk visszavasdrrasdra irdryrul, megdrapodasok.

f:;?!;Lr;T*j,:31,'ff:3.'Io_:-:!:'::! mind az.d!*yrr inditott peres etjdrdsokban
'i#i:i.f,'"i::?::,:!:':::y:':-:i:::! ;;;;";,;;;,;;';;#;":';3:"1i";7u:XT;:;f,tr
t'#:'l'"::::'y:!'::-':ri:!;;h*4::;i;;biiffii"1'6';ii{'i'z;:;tr:;:f;:;;::;';'T;a v o nat ka z d p dnziigl i t 

"r, 
am a ai *o"t" ie iif ar v ha ngb a n.

Nincs olyan tenttink vagt szdnddkanl(" amelyet nem hoztunk volna tadomdsulra, is amelybefo fu ds otntiisz koz e irr et iriri ii"t, an *ot a, ii' rr{' ii6, **, * i irtd kdt.

aldinis a T6rsasr[g k6pvisel6jdt6l.
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# BERKr vrolA KOzALApfrvANv
6400 Kiskunhalas, H6sok tere 1. Tel.:77 /422-g64

Bpnru vrore KozarapirvArw KLrRAT6RruuANar urssp
2019t. rrdrus 23. 14.:00 onazutt). MArus 23. 14.:00 ona

Hrryszir'r : TnoRpra .lauos Muzp utr,r
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"n+ # vrolA KOzALApirvANy
Kislcunhalas, H6s6k tere l. Tel;77/422_g64

Ilpnru vlora Kdzerapirvar.rv KrrRAToRruuANer urpss
2019r. uArus 23. 14:00 ona

JEcyz616Ny'v

12019

Helyszirr: Thorma Jrinos Mrizeum

Jelen vannak: a melldkelt, 6s saj6t kez:tile g alafutJelenl6ti fv szerint. (Karsai Zsuzsanna,Sz6nyin6 vass I.ivia, Kiss siindornd, Derrk Lajosne, Dr. Molnrir Krilmrin)

Karsai Zsuzsanna kurat6riumi elndk szeretettel kriszrinti a megielenteket. A kurat'riumhatrlroz4tkdpes.

l. 2019, 6vi belrkezett risztdndfjak elbir6klsa
A 2019' 6vben ll db pilyazat iiiru be, melyet a kurat6riumi tagok megtekintettek,gy6ztBsnek Palasti Erzsdbetet viilasztottiik. R t<uratorium felkdri a titkrirt, hogy drtesftse ap 6ly ilzdkat az eredmdnyr6l.

2. 2019.6vi kirillftds rendez6se
2019' szeptemberdben rendezziik meg Rabkovdcs Tibomd (Rab-Kov6ts Eva) kirlllftris,t acsipkBhdzban" A mtisort a konibbi erikh", hasonl6an szervezztik meg, kinrilist terveziink.

3. Kdnyyvizsgtil<ii jelent6s elfogadrisa
A kur4t6rium egyhangrian elfogadja a k!11w1zsgril6i jelentdst 6s a kett6s k<inywitelt vezet6egydb szerv ezet egyszeriisftett beszrimotojat es forrr*rr*"gi ;ir;il;;;'.

4. Aktu.ilis k6rd6rsek

Az eln<ik p kurat6riumi tildst 16:10_kor berekesztette.

Kiskunhafas, 20lg.m6jus 23.

Jegyz6kdnyvet vez:ette: Szab6n6 Biacs Ildik6

knu^ n
Karsai Zsuzsanna

elnok M6 '"i"'-'4)

e;;#-#



vrolA KOzALApirvANv
Kiskunhalas, H6s<ik tere l. Tel;77/422-564

BERKI VIOLA KOZA,LAPirVAir.ry KURATONTUTTAANAT ULPSP2}te.naArus 23. 14.00 6RA
Kuna roRnrMr r{A,rARo z AT

l . 20 19. 6vi bedrkezett rjsztdndijak elbinl}isa
A kunat6rium a bedrke zettpdiyazatok alapjrin Pal6sti Erzsdbetet vfllasztottanyertesnek.

2. 2019.6vi ki6llftis rendez6se
2019' szeptemberdben rendezzrik meg Rabkovrics Tibornd (Rab-Kovrlts Eva) (tavalyi

flr"Jfl,*:tffi: a csipkehrlzba-rr. A miisort u t o.,luuievekhez haso,ro* ,r.* ezzfikmeg,,

3. Kdnywizsg6l6i jelentds elfogadrisa
A 2018' 6vi ftiggetlen kdnywizsg6l6ijelentdst ds a kett6s kdnywitel tvezet1egydb szervezetbesz{mol6ja 6s ktizhasznris6gi niuenete ootu*.rri.r,,otut a tagok egyhangrian elfogadtrik.

4. Aktuflis k6rd6sek

Kiskunhplas, 201 g. m6jus 23.

"t 
r#

.Kiss Srindomr5
kuriitor

/t(art c^ %*tr;'-
lKarsai Zsuzsanna

elndk

fi'**.*ab" L
kun{tor

,li;*, t^. 1:-
s;A;lrfid vass Lrvia

kurdtor

Dr. Molnrir K6lmrln
kur6tor

-jAi



1.

J.

K0zauzrpirvar.ry Fpriicypr6 szorrsAcr
?OI(l l,rinro.tl 1/:-nn i-2019. uArus 2l.1ti:00 ona

Hrryszfiv: TuoRrua JAwos Mvzpvrvt

JmBNmuiv

sJ{: h ?"i



BERKI,.l # VIoLA KoZALAPiTvATw
Kiskunhalas, H6s0k tere l. Tel.: 77/422_g64

Id6porft: 20lg.m6jus 21. 15:00

Helyslfn: Thorma J6nos Mtizeum

.lp,cvzdroltyv

Jelenl6['6 tagok: Ardainc sallai Katalin, Almddind Bdla Gy6rgyi, Lddernd Lukrics M6nika

Meehirfott szem6lyek: Ardaind Sallai Katalin, Almridind B6la Gy6rgyi, L6dern6 Luk6cs
M6nikd-t

Jegyz6+dnywezet6 neve: Szab6n6 Biacs Ildik6

Ttirgy: felugyel6 bizotrsrigi til6s.

N'apirendi pontok:

1' $ zota' 6vi fiiggetlen kdnywizsgril6i jelentds 6s a kett<is k<inywitel t vezet6egy6b
spervezet beszrimol6ja 6s k<izhasznrisdgi melldklete dokumentumok v6lem6nyez6se.

o *T*r'6 b.izottsdg a 2018' 6vi fiiggetlen kdnywi zsgal6ijelentdst 6s a kett6s konywitelt
vezetb Fgyeu szewezet beszrimol6ja ds kdzhasznus6gi mell6klete dokumentumokat
megtrirglalta 6s elfogadilsrn javasolja a kurat6riumnak.

Kiskunha[as, 20ll).m6jus Zt. /-r '\
6*$raz\
\H,ffi-il

nika %;, *, i#*H #;/,-")*L6dern6luk6cs MO;

JeeVz6kctlyvet vezette: Szah6n6 Biacs Ildik6



A fel

vezet6

VIOLA KOZALAPiTVANY
Kiskunhalas, H6s0k tere l. Tel.: 77/422-g64

EL UGYE T6 BIZOTTSAGT HATAROZAT

rel6 bizrrttsdg a 2018' 6vi ftiggetlen kdnywizsg6l6i jelentdst 6s a kett6s krinywitelt
egydb szewezet beszrimol,6ja 6s kdzhas;zntisrigi mell6klete dokumentumokat

6s elfogadrisra javasolja ra kurat6riumnak.

2019. m6jus 1.

d J' -.'. o.o.^' !gW,. AM:.r 
1 

rY.. h,o,Ardaini Sallai Katalin Almridin6 Bdla Gyrirgyi-

BERF
6400

L6dern6 Lukrics ]vt6nika

'#


