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Szervezet neve: Bakony es Balaton Keleti Kapuja K&zhasznu Egyesiilet

Statisztikai szamjel: 19383578-9499-569-19

KIMUTATAS

a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasrfl

2010.6V

2. sz. melleklct

adalok lift-ban

Tamogatasnyujto neve

MVH (Kifizetesi kerelem)

MVH (Kifizetesi kerelem)

MVH (Kifizetesi kerelem}

MVH (Kifizetesi kerelem)

MVH (Kifizetesi kerelem)

MVH (Kifizetesi kerelem)

MVH (Kifizetesi kerelem)

MVH (Kifizetesi kerelem)

MVH (Kifizetesi kerelem)

Osszesen:

Tamogatas

idopontja

2009.08.- 09. ho

2009.10-11. ho

09.12-201 0.01. ho

2010.02-03.h6

2010.04-05. ho

2010.06-07. ho

2010.08-09. h6

201 0.10-11. ho

2010.1 2.H6

osszege (Ft)

9 870 303

7 950 536

6 769 560

7 239 577

6 354 916

9 388 831

6 588 260

5787712

6683514

66 633 209

Felhasznalas celja

mukodes

mukodes

miikoclcs

mukodes

mukodes

mukodes

mukodes

mukodes

mukodes

Felhasznalas osszege (Ft)

elozo evi

9 870 303

7 950 536

4 496 889

22317728

targyevi

-

-

2 272 671

7 239 577

6354916

9 388 831

6 588 260

5787712

6683514

44315481

Atvitel osszege (Ft)

9 870 303

-

-

-

-

-

-

-

6683514

3 186 789

Elszamolas hatarideje

2010.02.04

2010.04.22

2010.06.10

2010.07.19

2010.09.09

2010.12.11,2011.03.

2011.01.20

2011.03.28

-

Idobeli elhatarolasbol

2009 evi bev. elhat£rolas

Varhatokiutalas:
2011. 05.31.hcvctclck

kdztttt 2010. 6vben nem



Szervezet neve: Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet

Statisztikai szamjel: 19383578-9499-569-19

KIMUTATAS
a vagyon felhasznalasarol

2010.ev

3. sz. mellSklet

Megnevezes

Indulo toke

Tokevaltozas

LekOtOtt tartalek

£rtekelesi tartalek

Targyevi eredmeny

Kozhasznu tevekenyseg targyevi vesztesege

Vallalkozasi tevekenyseg targyevi vesztesege

Egyeb

Targyevi osszeg
(eFt)

1 054

8084

3033

Elozo evi osszeg
(eFt)

1 054

316

0

7769

Valtozas

%

-

2458

100

eFt

-

7768

-

-

3033

7769

-

-

Megjegyzes



Szervezet neve: Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet

Statisztikai szamjel: 19383578-9499-569-19

KIMUTATAS
a eel szerinti juttatasokrol

2010.ev

4. sz. melleklet

Juttatas megnevezese

Kozhasznu tevekenyseg kereteben nyujtott

Penzbeli juttatasok osszesen

ebbol adokoteles

ebbol ad6mentes

Termeszetbeni juttatasok osszesen

ebbol adokoteles

ebbol adomentes

Egyeb juttatasok

OSSZESEN:

Egyeb celszerinti, de nem kozhasznu
tevekenyseg kereteben nyujtott

Penzbeli juttatasok

Nem penzbeli juttatasok

Egyeb juttatasok

OSSZESEN:

MINDOSSZESEN:

Juttatas osszege (Ft)

elozo evi

-

-

0

-

-

targyevi

-

-

0

,

-

Elteres

%

-

-

-

Ft

-

-

-

Megjegyzes

A celszerinti tamogatas nemleges.



Szervezet neve: Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet

Statisztikai szamjel: 19383578-9499-569-19

KIMUTATAS
a kapott tamogatasokrol

2010.ev

5. sz. melleklet

Juttatas megnevezese

Kozponti koltsegvetesi szervtol

MVH

Elkulonitettallami penzalap

Helyi onkormanyzat es szervei

Maganszemelyektol

Egyeni vallalkozoktol

Jogi szemelyisegu gazdasagi tarsasagtol

Jogi szemelyiseg nelkuli tarsasagtol

Kozhasznu szervezettol

Egyeb

OSSZESEN:

Tamogatott eel

mukodesi tamogatas

Tamogatas osszege (Ft)

elozo evi

30052

30052

targyevi

50092

50092

Valtozas

%

167

167

Ft

20040

20040



Szervezet neve: Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet

Statisztikai szamjel: 19383578-9499-569-19

KIMUTATAS
Vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatasok

2010.ev

6. sz. mell6klet

Juttatas megnevezese

Cel szerinti penzbeni kifizetesek

Termeszetbeni juttatasok osszesen

ebbol adokoteles

ebbol adomentes

Ertekpapir juttatasok

Tiszteletdfjak, megbizasi dijak

Koltsegteritesek

Adott kolcsonok

Egyeb juttatasok

OSSZESEN:

Juttatas osszege (eFt)

elozo evi

560

560

targyevi

708

708

Elteres

%

126

126

eFt

148

148

Megjegyzes



Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap:
a videki terOietekbe beruhazo Europa

JJ MAGVARORSZAG
vDtKfLuazrta PHOSFUM

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznii Egyesiilet
8181 Berhida, Veszpremi u.1-3.

KIEGESZITO SZOVEGES SZAKMAI BESZAMOLO
KOZHASZNUSAGIJELENTESHEZ

2010. januar 1. -2010. december 31.

2010.

Kelt: Berhida, 2011. majus 25.
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Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alap: , <
a videki teruletekbe beruhazo Europa ,JMftGYARORSzAG
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Az Egyesiilet neve: Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet

Az Egyesiilet szekhelye: 8181 Berhida, Veszpremi ut 1-3.

Az Egyesiilet tevekenyseget a Magyar Koztarsasag teriileten vegzi, az Alkotmany keretei

kozott.

Az Egyesiilet jogi szemely. Nyilvantartasi szama 2960.

Az Egyesiilet tevekenyseget kozhasznu szervezetkent vegzi.

Az Egyesiilet celja:

- A videki teriileteken torteno valtozasok tamogatasa a gazdalkodasi tevekenysegek nem
mezogazdasagi tevekenysegek fele torteno diverzifikalasa es a nem mezogazdasagi

agazatok fejlesztese, a foglalkoztatas elosegitese, az alapszolgaltatasok javitasa, beleertve
az informacios es kommunikacios technologiakhoz valo helyi hozzaferest, es a videki
teriileteket vonzobba tevo beruhazasok vegrehajtasa reven a gazdasagi es tarsadalmi

visszaeses es a videk elneptelenedese fele rnutato tendenciak visszaforditasa erdekeben.

- Videki gazdasagra vonatkozo egyeb, helyi kezdemenyezesen alapulo intezkedeseL
bevezetese.

- A szelesebb ertelemben vett videki gazdasagra es lakossagra iran}nalo intezkedesek

kozotti teriileti koherenciat es szinergiat megerositese a helyi strategiakon keresztiil.

Az Egyesiilet tevekenysegei:

A kozhasznu szervezetekrol szolo 1997. evi CLVI. torveny 26. § c) pontja szerinti

kozhasznu tevekenysegek:

o tudomanyos tevekcnyseg, kutatas,
neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes,

o kulturalis tevekenyseg,
kulturalis orokseg megovasa,

o termeszetvedelem, allatvedelem,
o kornyezetvedelem,
o gj^ermek- es ifjusagvedelem, gyermek- es ifjusagvedekni erdekkepviselet,

hatranyos helyzetu csoportok tarsadalmi eselyegyenlosegenek elosegitese,
o emberi es allampolgari jogok vedelme,

a mag}rarorszagi nemzeti es etnikai kisebbsegekkel, valamint a hataron tuli
magyarsaggal kapcsolatos tevekenyseg,
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0 munkaeropiacon hatranyos helyzetu retegek kepzesenek, foglalkoztatasanak
elosegitese — ideertve a munkaero-kolcsonzest is — es a kapcsolodo
szolgaltatasok,
euroatianti integracio elosegitese,
kozhasznu szervezetek szamara biztositott — csak kozhasznu szervezetek altal
igenybe veheto szolgaltatasok.

A 6/1989. (VL8.) IM rendelet szerinti tevekenysegek:

telepiilesfejlesztesi tevekenyseg,
o nemzetkozi tevekenyseg (pi. nemzetkozi kulturalis, barati es cserekapcsolatok).

A szakmai tevekenyseget szabalyozo jogszabalyi hatter:

1698/2005 EK rendelet, 1290/2005 EK rendelet, 885/2006 EK rendelet,
1974/2006 EK rendelet, 1975/2006 EK rendelet

2007. evi XVII. TV

23/2007 FVM rendelet, 93/2007 FVM rendelet, 147/2007 FVM rendelet,
83/2007 FVM rendelet, 141/2008 FVM rendelet

220/2009 Korm. rendelet

A Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet LEADER Helyi Akciocsoport
(HAGS) fo tevekenysege az Uj Magyarorszag Videkfejlesztesi Program (UMVP)
vegrehajtasaban valo kozremukodes.

Az Iranyito Hatosaggal (IH) kotott egyuttmukodesi megallapodas alapjan az egyesiilet az
alabbi szakmai feladatokat vegzi:

- munkaszervezet irodajanak mukodtetese,

- projektgeneralas,

- tanacsadas,

- az UMVP kommunikacioja.

A Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatallal (MVH) 2009-ben kotott delegalasi
szerzodes alapjan a munkaszervezet vegzi a 4-es tengelyes LEADER jogcim, illetve a 3-
as tengely nem horizontalis intezkedeseinek palyazati, kerelemkezelesi iigyintezeset.
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LU MAGYARORSZAG
UCEIFEJLESZTtSI PflOj^AU

2010-ben 4 fovel kezdte meg mukodeset a munkaszervezet, majd februartol a szemelyi
allomany 2 fovel boviilt annak erdekeben, hogy a 2009. novemberben benyujtott
LEADER kerelmek, illetve a 2009. decemberben benyujtott 3-as tengelyes tamogatasi
kerelmek iigyintezese gordiilekenyebb lehessen. A 6 fos letszam ev vegeig megmaradt,
ebbol 4 fo a 31 db LEADER es 30 db 3-as tengelyes kerelem kezelesevel foglalkozott.

A szakmai programok felvallalasaban, lebonyoKtasat kiemelt feladatkent kezeljiik.
Szamos tersegbeli rendezvenyen jelentiink meg, nepszerusitve az UMVP-t es a HAGS
tevekenyseget Az adott esemeny szinvonalanak emelese erdekeben megbizasok
kereteben uj programelemek bekeriileset osztonoztiik.

Kommunikacios programot inditottunk 22 telepiilesi onkormanyzat reszvetelevel, illetve
elinditotta a LEADER Karacsonyi vasar rendezvenysorozatot, a helyi termekek,
hag}^omanyok eloterbe helyezese es a helyi kozossegi elet tamogatasa celjabol. Ebben a
programban 11 telepiiles vett reszt.

A szakmai feladatok teljesitesenek ellenorzeset tovabbra is az Iranyito Hatosag vegzi
kethavonta a kiadott munkaterv alapjan, az elektronikus beszamolo-feliileten keresztiil.
2010-ben is minden beszamolo idoszakban 100 %-os teljesitesigazolast kapott, ennek
koszonhetoen az elszamolhato koltsegeink teljes mertekben megteriilesre keriilhettek.

Hibas jogszabalyi modositasbol adodoan novekedett az el nem szamolhato koltsegek
kore, ez a delegalt feladatok ellatasahoz sziikseges tavfelugyeleti dij nem elszamolhato,
melyet 2010. juniusig visszamenoleg az M\Ti sajat hataskorben modositott
hatarozatokkal levont.
Az IH tajekoztatasa alapjan visszamenolegesen ezeket a koltsegeket nem teritik meg,
azonban a soron kovetkezo modositaskor ezt ismet visszaemelik a rendeletbe.

Nem volt elszamolhato az RFF hitelkeret meghosszabbltasahoz sziikseges ertekbecsloi
koltseg sem.
Tovabbra sem szamolhatok el a banki tranzakciok, a penziigyi muveletek es a felmeriilo
kamatkoltsegek.

A mukodes finanszirozasahoz az egyesiilet tovabbra is az RFF Zrt-nel igenybe vett
rulirozo hitelt hasznalja. A kifizetesi kerelmek tobb honapos atfutasi ideje miatt a
hitelallomany az ev vegere jelentosen emelkedett, a teljes hitelkeret kozel 70 %-at
sziikseges volt igenybe venni.
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Sziiksegesse valt az ev soran az RFF Zrt-vel kotott szerzodes modositasa, mivel a
hitelintezet csak ugy vallalta a tovabbi finanszirozast, ha az egyesiilet a hitelkeret
osszegenek megfelelo biztositekot nyujt. Varga Mihaly egyesiileti tag nagyvonalu
felajanlasaval sikeriilt athidalni a problemat, jelenleg sajat ingadana a fedezet a
hitelszerzodeshez. A problema viszont vegleges megoldast kovetel, az. egyesiiletnek
2011-ben meg kell tennie a sziikseges lepeseket a finanszlrozas, a kozos kockazat- es
felelossegvallalasa erdekeben.

Az egyesiilet 2010. evben kozhasznu minositest szerzett

Valtozott a tagsag es az elnokseg osszetetele is: a 2008. es 2009. evi tagdijat be nem
fizeto tagok az alapszabaly ertelmeben kizarasra keriiltek. Az uj vallalkozoi es civil
szferabeli tagok jelentkezese azonban biztositotta, hogy a jogszabalyban eloirt egj^esiileti
osszetetel 40-60 %-os aranya ne seruljon. A nyar folyaman kilepett egy elnoksegi tag a
tagsagbol, eg)r ujabb elnoksegi tag szervezete pedig kizarasra keriilt, az 6 helyiiket a
tagsagbol valasztott uj tisztsegviselok toltottek be a II. felevben.

A 2009 novembereben, a 4-es tengely mukodesi koltsegeinek terhere felvett 20 % eloleg
torleszteset 2010 nyaraig folyamatosan teljesitettiik, igy az elolegtorlesztesi egyenleget
sikeriilt 6.813.378 Ft-ra csokkenten. 2010 decembereben az Iranyito Hatosag az
elszamolas hataridejet 2010.12.31-rol 2011.12.31-re modositotta, igy az eloleg torleszteset
2010 juniusatol 2011 aprilisaig sziineteltetjiik. Ezzel a hitel kamatterheinek csokkeneset
kivanjuk elerni.

A LEADER Helyi Akciocsoport minositest kapott szervezetek gazdalkodasanak es
tamogatasi forras felhasznalasanak atlathatosaga erdekeben a szervezetek honlapjukon
rendszeresen megjelentetik a tamogatasi forrasbol fedezett koltsegeiket.

I v I
Pergo Margit

elnok l- Bakony fes Balaton Keleti Kapuja
Kozhasznu Egyesiilet

8181 Berhida, Veszpremi ut 1-3
Adosz.: 19383578-1-19
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Teljessegi nyilatkozat

Biikony is Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesulet
8181 Berhida, Veszpremi ut 1-3.

Berhida, 2011. majus 25.

A Bakony 6s Balaton Keleti Kapuja Luzhasznii EgyesOlet (,,a Egyesiilet") 2010. december 31-i
penzugyi kimutatasainak (a merleg, az eredmeny kimutatas, kozhasznu jelentes egyiitt: ,,a penzugyi
kimutatasok") auditalasaval kapcsolatban, annak erdeke"ben, hogy a penzugyi kimutatasok 2000. evi C,
torvennyel ("a Szamviteli torveny") valamint a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelettel valo
megfelele"ser61 veleme'nyt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tuddsunk es meggyozddestink
szerint kepviseltuk az audit soran az alabbiakban foglaltakat:

1. Felelosek vagyunk a penzugyi kimutatasok Szamviteli tOrvennyel es a 224/2000. (XII. 19.) evi
Kormanyrendelettel fisszhangban nyilvantartott adatokbol tOrt^no osszeallitasaeYt, a
konyvelesert, a penzugyi kimutatasok Szamviteli torvennyel es a tenyekkel valo
megfeleleseert, valamint azert, hogy a penzugyi kimutatasok megbizhato kepet adnak az
Egyesiilet nett6 eszkozeirdl, valamint penzugyi helyzeterol hii 6s valos kepet mutatnak.

2. Minden penzugyi nyilvantartast es ehhez kapcsolodo adatot az Onok rendelkezesere
bocsatottunk es minden olyan tranzakciorol informaltuk Onoket, amelyeknek a penzugyi
kimutatasokra hatasa lehet.

3. Megerfisitjuk, hogy:
• a mi kotelezettsegiink a csalasok es hibak megakadalyozasara, illetve feltarasara

szolga!6 belso ellen6rzesi es Szamviteli rendszerek bevezete"se es fenntartasa
• kozoltiink Onokkel minden olyan, barmely csalashoz vagy velt csalashoz kapcsolodo

jelentos tenyt, amely a vezetes tudomasa^ra jutott, 6s amely befolyassal lehetett a
Egyesuletre, tovabba

• [kozoltiik Onokkel, hogy megitelesiink szerint mekkora annak a kockazata, hogy a
penzugyi kimutatasok csalas kovetkezteben lenyeges hibas allitasokat tartalmaznak. /
nem vegeztiink olyan fehnereseket, hogy a penzugyi kimutatasok csalasbol eredd
lenyeges hibas allitasokat tartalmaznak-e.]

4. a) Nem torte'nt szandekos mulasztas a vezetes, illetve azon alkalmazottak resz^rdl, akik
meghatarozo szerepet toltenek be az ugyviteli-szamviteli folyamatok rendszereben.

b) Nem tOrtent szandekos mulasztas azon mas dolgozok r6szerol sem, akik le"nyegesen
befolyasolhatnak a penzugyi adatokat.

c) A szabalyozo hatosagokkal tortent egyeztetes soran ezen szervek resz^rfil nem tort6nt
a penzugyi kimutatasok hianyoss^gaira, nem egyez6s6g6re vonatkoz6, a penziigyi
kimutatasokra lenyeges hatast gyakorlo visszajelzes.

5. Nines olyan terviink vagy szandekunk, amelyet nem hoztunk volna tudomasukra, es amely
lenyegesen befolyasolna eszkozeink es forrasaink besorolasat vagy konyv szerina" erteket.
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6. Az alabbi iigyletekkel kapcsolatban minden informaciot az Ondk rendelkezesere bocsatottunk:

a) A veliink tulajdonviszonyban allo felekkel szemben fennallo tartozasok es
kovetelesek, beleertve az ertekesitest, beszerzeseket, atutalasokat, hiteleket, lizing es
garancia megallapodasokat;

b) Penzintezetekkel kotdtt megallapodasok, beleertve a penzeszkozok egyenlegevel
kapcsolatos korlatozasokat, a hitelkeretet vagy hasonlo megallapodasokat;

c) Korabban eladott eszfcozok visszavasarlasara iranyulo megallapodasok.

7. a) Nem fordult e!6 tOrvenyek, illetve rendelkezesek megszegese, illetve esetleges
megszegese, melyek hatasanak a penzugyi kimutatisokban szerepelniiik kellene.

b) Nines tudom£sunk egyeb barminemu lenyeges tartozasr61 vagy kflvetelesrol, amely
jelentosen befolyasolna a cegiink penzugyi helyzetet.

8. Nincsenek a Egyesiilettel szemben olyan nem ervenyesftett igenyek, amik az ugyvediink
vdlem^nye szerint ervenyesithetok lenn^nek.

9. A szamviteli nyilvantartas, ami a penzugyi infonnacio alapja, pontosan es megbizhatoan,
megfeleld re"szletesse~ggel tiikrozi az Egyesiiletunk ugyleteit.

10. A Egyesiiletiink megfelelfi jogcimmel rendelkezik valamennyi tulajdonAban l^vo eszkOz felett,
azokat a kozdlt jelzalogon kiviil egyeb zalog nem terheli.

11. Szerz6deseink mindazon szempontjainak eleget tettunk, melyek nem teljesites eseten
lenyegesen befolyasolnak a penzugyi kimutatasokat.

12. A me"rleg fordu!6napja utani idfiszakban nem tortdnt olyan esem^ny, mely a pe"nziigyi
kimutatasok tekinteteben kiigazitast igenyelne.

13. Nem tortent olyan torvenyszeges vagy szabalysertes, melynek lenyeges hatasa lett volna a
Szamviteli tSrve'ny eldfrasaival dsszhangban k^sztilt p^nziigyi kimutatasokra.

14. Egyesiiletiink a mukdd^s folytatasa elvenek megfelel.

15. A kOvetkezoket megfele!6en kbzzetettiik a kieg^szfto melleldetben a Szamviteli tdrvennyel
osszhangban:
a. a Szamviteli to'rve'ny ^Ital elfiirt, tovabba a Egyesiilet vagyoni, pdnzugyi es jdvedelmi

helyzet^r61 sz616 megbizhat6 es valos kep tulajdonosok, befektetdk ^s hitelez6k reszere
tOrt^no bemutatasahoz szUkseges szamszerii adatok es magyarazatok

b. a Egyesiilet szamviteli politikajanak meghatarozo elemeit es azok targyevi valtozasat, a
valtozas eredmenyre gyakorolt hatasdt.

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznii Egyesfilet
Flnokc

Bakony es Balaton Kcieti Kapuja
Kozhasznu Egyesulet

8181 Berhida, Veszpterai ut 1-3
Adosz.: 19383578-1-19
• ' 0^04 pp3-50504848-5649101P



Fuggetlen Konyvvizsgaloi Jelentes

Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznu Egyesulet
Kozhasznu egyszerusitett eves beszamoldjanak vizsgalatarol

Elvegeztem a Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu EgyesUlet (8181 Berhida, Veszpremi
ut 1-3.) (tovabbiakban: ,,az Egyesulet") mellekelt 2010. evi Kbzhasznu Egyszerusitett eves
beszamolojanak a kbnyvvizsgalatat, amely beszamolo a 2010. december 31-i fordulonapra
elkeszitett merlegbbl - melyben az eszkbzbk es forrasok egyezb vegbsszege 24.584 EFt, a
kbzhasznu tevekenyseg eredmenye 3.033 EFt -, a vallalkozasi eredmenye nulla Ft, az ezen
iddpontra vegzodb evre vonatkozo kbzhasznu eredmeny kimutatasbol es a kdzhasznu
szervezetek jelentesebol, illetve bsszefoglalva a kozhasznu jelentesbol all, melyeket a gazdalkodo
szervezet szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves
beszamoloja tartalmaz.

A Kozhasznu egyszerusitett eves beszamolonak a szamviteli tdrvenyben, a kozhasznu
szervezetekrol szolo torvenyben valamint a 224/2000. (XII. 19.) Kormanyrendeletben foglaltak es
a Magyarorszagon elfogadott altalanos szamviteli elvek szerint torteno elkeszitese es valos
bemutatasa az Elnb'kseg felelossege. Ez a felelosseg magaban foglalja az akar csalasbol, akar
hibabol eredo, lenyeges hibas allitasoktol mentes eves beszamolo elkeszitese es valos
bemutatasa szempontjabol relevans belsO ellenorzes kialakitasat, bevezeteset, fenntartasat,
megfelelo szamviteli politika kivalasztasat es alkalmazasat, valamint az adott korulmenyek koz6tt
esszeru szamviteli becsleseket.

A konyvvizsgalo felelossege az egyszerusitett eves beszamolo velemenyezese az elvegzett
konyvvizsgalat alapjan.

Hivatkozva a 2010. majus 20.-an kiadott konyvvizsgaloi jelentesre kdzolb'm, hogy a 2009. evre
vonatkozd konyvvizsgalatunk alapjan mindsites nelkuli zaradekotadtam ki,

A kdnyvvizsgalatot a Magyar Nemzeti Kb'nyvvizsgalati Standardok es a kdnyvvizsgalatra vonatkozo
- Magyarorszagon ervenyes - tdrvenyek es egyeb jogszabalyok alapjan hajtottam vegre. A fentiek
megkovetelik, hogy megfeleljunk bizonyos etikai kdvetelmenyeknek, valamint hogy a
konyvvizsgalat tervezese es elvegzese reven elegendo es megfelelo bizonyitekot szerezzunk arrol,
hogy a kbzhasznu egyszerusitett eves beszamolo nem tartalmaz lenyeges hibas allitasokat.

Az elvegzett kb'nywizsgalat magaban foglalta olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek celja
kdnyvvizsgalati bizonyitekot szerezni az egyszerusitett eves beszamoloban szereplci osszegekrol
es kozzetetelekrol. A kivalasztott eljarasok, beleertve az egyszeriisitett eves beszamolo akar
csalasbol, akar tevedesekbol eredo, lenyeges hibas allitasai kockazatanak felmereseit, a
konyvvizsgalo megitelesetol fuggnek. A kozhasznu egyszerusitett eves beszamolohoz
kapcsolodoan a konyvvizsgalo kockazatfelmeresenek nem celja, hogy a vallalkozas belsd
ellenbrzesenek hatekonysagara vonatkozoan velemenyt mondjon.

A konyvvizsgalat magaban foglalta tovabba az alkalmazott szamviteli alapelvek es az ugyvezetes
lenyegesebb becsleseinek, valamint az egyszerusitett eves beszamolo bemutatasanak ertekeleset.
Meggyozodesem, hogy a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegendo es megfelelo alapot
nyujt a konyvvizsgaloi velemeny megadasahoz.

A konyvvizsgalat soran a Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kbzhasznu Egyesulet Szamviteli
tbrveny szerinti egyeb szervezet kbzhasznu egyszerusitett eves beszamolojat, annak reszeit es
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teteleit, azok kb'nyvelesi es bizonylati alatamasztasat az ervenyes nemzeti konywizsgalati
standardokban foglaltak szerint felulvizsgaltuk, es ennek alapjan elegendo es megfelelo
bizonyossagot szereztunk arrol, hogy az egyszerusitett eves beszamolot a szamviteli es ko'zhasznu
szervezetekrol szo!6 torvenyben foglaltak es a Magyarorszagon elfogadott altalanos szamviteli
elvek szerint keszitettek el.

Velemenyiink szerint a Szamviteli torveny szerinti egyeb szervezet kdzhasznu egyszerusitett eves
beszamoloja a Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kdzhasznu Egyesulet 2010. december 31-en
fennallo vagyoni, penzugyi es jovedelmi helyzeterol megbfzhato es valos kepet ad.

Papa, 2011. majus
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