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A Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosainak
Vélemény
Elvégeztük a Xlll, Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (,,a Társaság") 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát,
amely éves beszámoló a 2016. december 31.-i fordulónapra készitett mérlegböl - melyben az eszközök és fonások egyezö végösszege 630 970
E Ft, az adózott eredmény -30 680 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint
a számviteli politika jelentós elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31.-n fennálló vagyoniés pénzügyi
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: ,,számviteli törvény").

A véleményalapja
Könyvvizsgálatunkat
hatályos

-

a Magyar

Nemzeti Könywizsgálati

Standardokkal összhangban

törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

és a könyvvizsgálatra vonatkozó

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bóvebb leírását jelentésünk
könywizsgáló
"A
felelóssége" szakasza tartalmazza.

-

Magyarországon

éves beszámoló könywizsgálatáért

való

Az éves beszámoló általunk végzett könywizsgálatára

vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek
vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyözódésünk, hogy az általunk megszezett könyvvizsgálati

bizonyíték elegendö és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzletijelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Xlll.

Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.2016, évi üzleti jelentéséből és közhasznúsági

mellékletéből állnak.

A

vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve a közhasznúsági melléklet egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
összhangban történó elkészítéséért.
A jelentésünk ,,Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági
mellékletre.

Az éves beszámoló általunk végzett könywizsgálatával kapcsolatban a mi felelösségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet
átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmond-e az éves
beszámolónak vagy a könywizsgálat

során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz,

Az üzletijelentéssel és a közhasznúsági melléklettel kapcsolatban; a számviteli törvény és egyéb jogszabály alapján a mi felelósségünk továbbá
az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása során annak a megitélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, a
közhasznúsági melléklet az egyéb más jogszabály vonatkozó elóírásaival összhangban készült-e.

E felelósségünk teljesítése során a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos véleményünk kialakitásánál a Civil törvényt, mint a közhasznúsági
melléklehe vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályokat vettük figyelembe.
Véleményünk szerint a Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonproíit Kft. 2016. évi üzletijelentése és közhaszn{rsági melléklete
van a Xlll. Kerületi EgészségügyiSzolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2016, évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a

összhangban

számviteli törvény, valamint a közhasznúsági melléklet a Civil törvény előirásaival összhangban készült.

A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszezett ismereteink alapján jelentést kell tennünk anól, hogy a tudomásunkra

jutott-e

bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) azüzlelijelentésben és a közhasznúságimellékletben, és haigen, akkora
szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű.

Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk,

5112

A vezetés felelóssége az éves beszámolóért

A

vezetés felelós az éves beszámolÓnak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfeleIő
elkészítéséért,va|amint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetövé váljon az akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámolÓ elkészítésesorán a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességétés az adott
helYzetnek megfelelŐen kÖzzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás íolytatásának
elvén alaPulÓ számvitel éves beszámolÓban való alkalmazásáért , azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a

Társaságot vagy beszÜntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll elótte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló

éves beszámoló könyvvízsgálatáért való felelőssége

A

kÖnYvvizsgálat során célunk kellŐ bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibáMl
eredő lénYeges hibás állÍtást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könywizsgálóijelentést bocsássunk ki,

A kellő

bizonYosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban
mindig felíária azegyébkéntlétező lényeges hibás állítást.

elvégzett könywizsgálat

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minösülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy

egyÜttesen befolyásolhatják a íelhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
Eg}/, a MagYar Nemzeti KÖnywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülö könywizsgálatnak
alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könywizsgálat egésze során.

a részeként szakmai

megítélést

Emellett:

-

Azonosítjuk és felbecsÜljÜk az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen
kockázatok kezelésérealkalmas könywizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához
elegendö és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szerzünk.

A csalásbÓl eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat

-

Összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontrollíelülírását;
MegismerjÜk a kÖnYwizsgálat szempontjából releváns belsö kontrollt annak érdekében, hogy olyan könywizsgálati

eljárásokat tervezünk
meg, amelYek az adott kÖrÜlmények kÖzÖtt megfelelóek, de nem azérl, hogy a Társaság belsö kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.

ÉrteretlÜk a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készítettszámviteli becslések és kapcsolódó

közzétételek ésszerűségét.

KÖvetkeztetést vonunk le arrÓl, hogy helyénvaló-e a vezetés részéról a vállalkozás íolytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása,
a megszerzett kÖnywizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll_e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy
feltételekkel kaPcsolatban, amelyek jelentós kétségetvethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességétilletóen,

valamint

AmennYiben azt a kÖvetkeztetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálóijelentésünkben fel kell hívnunk
a figYelmet az éves beszámolÓban lévŐ kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk
kell véleményünket,

-

KÖvetkeztetéseink a független könywizsgálóijelentésünk dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak.
JÖvőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
ÉrteXetlÜk az éves beszámolÓ átfogó prezentálását, felépítésétés tartalmát, beleértve a kiegészitő mellékletben tett közzétételeket,
valamint értékeljÜk azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbizott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a
során általunk azonositott

kÖnYvvizsgálat jelentŐs megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belsó kontrollnak a könywizsgálatunk
jelentős hiányosságait is.

2017, íebruár 2.
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Teljesség i nyi latkozat
Vállalkozás

Cime:

megnevezése:

Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit
1139 Budapest, Szegedi út 17.
2017.tebruár 2.

dátuma:

A munka befejezésének

Kft.

Ez a

nyilatkozat a Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonproíit Kft. (a Szervezet) 2016.12.3|-i pénzügyi
kimutatásainak (a mérleg - melyben az eszközökés források egyező végösszege: 630 970 E Ft, az adózott eredmény -30 680 E

, az

eredménykimutatás és a kiegészítőmelléklet együtt: pénzügyi kimutatás) Önök által elvégzett könywizsgálatával
kapcsolatosan készült, amely könywizsgálatnak az a célla, hogy véleménytnyilvánítson arról, hogy a pénzügyi kimutatások
megbÍzhatÓ és valós képet adnak a 2000. évi C. törvénnyel (a Számviteli törvény) összhangban.

Ft

Elvégezve mindazt az iníormációkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és
meggyőződésünk szerint megerósítjük az alábbiakat:

a

meghatározó tulajdonos(ok)nak jelenleg, az elkövetkező egy évre nincs szándékában a Szervezet
felszámolása, csődeljárás alá vonása, végelszámolása; a Szervezetben lévő tulajdonosi pozició hasznositása; a Szervezettel
kapcsolatos Ügyletek, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, esetleges háttér-fedezetek alapvető megváltoztatása.

Tudomásom szerint

1. Tisztában vagyunk azzal,hogy a könywizsgálatolazzal az alapíeltételezésselvégzik,hogy a vezetés és az irányitással
megbÍzott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi
beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért,
beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelősek vagyunk:

a.) az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból

történő

összeállitásáért,
b.) a könyvelésért,

c.) az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfelelésért,

d.) valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a Szervezet nettó eszközeiról,
helyzetéről hű és valós képet mutat.
3, Rendelkezésükre bocsátottunk teljeskörűen

valamint pénzügyi

és hiánytalanul, a valóságnak megíelelően, a vizsgált évre vonatkozó:

a.) valamennyi tranzakciót,
b.) ügyletet,
c,) gazdasági eseményt

feldolgozva,

d.) a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezóségi

''

helyzeüe hatást gyakorló további iníormációkat külön is értelmezve.

4. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök
tranzakciórólinformáltuk

rendelkezésére bocsátottunk

és minden

olyan

Önöket, amelyeknek a pénzügyíjelentésekre hatása lehet. Í9y különösen:

a.) tulajdonosi és menedzsment döntések, tulajdonosi egyezségek, viszonyok,
b,) a tárgyév egyedi, rendkivüli eseményei,

szezódéses megállapodások követelések és kötelezettségek érvényesitésekor,
d,) az üzletiés az azon kivüli események, ügyletek elkülönítése,
e,) korlátozások és kötöttségek, jogosultságok és előnyök a pénzügyijelentésben,
f.) piaci információk, értékvesáések,a Szervezet továbbvitelével kapcsolatos tervek,
c.) egyedi

g.) mérlegben nem szereplő kötelezettségek, jogosultságok, peres, vitás, kétes ügyek.

Az alábbiügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
a,) a velünk tulajdonviszonyban álló felekkel fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesitést,beszezéseket,
5.

átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;

/fl

/--Z / 27l12

Képviseleke jogosult aláírása

b.) tőkeállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy a tőkeállomány tartalékolása opcióra,
kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesitése végett;
c.) Pénzintézettel kÖtÖtt megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy
hasonló megállapodásokat;
d.) korábban eladott eszközök

visszavásárlására

irányuló megállapodások.

6. külön rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:
a.) amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,
b.) amelyeket a tárgyév után, a könywizsgálati munka keretében helyesbítettünk,
c,) amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi

helyzetre hatást gyakorolnak,

d.) amelYek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára,éven túli hatások gyakorlására lényeges és
meghatározó szerepet töltenek be,
7. A beszámoló-készítéssel összefüggésben rögzítjük:

a.) Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszezési értékenértékeltük,levonva belőle az
ezen eszkÖzÖk hasznos élettartalma alapján megállapított értékcsökkenésileírást.

A befektetett PénzÜgyi eszkÖzÖket a számviteli törvény szerinti beszezési árukon értékeltük.Nincs tudomásunk olyan tényról.

b.)

amelynek alapján a beíektetett eszközökre

értékvesáéstkellett volna elszámolni.

c.) A vásárolt készleteket a számviteli törvény szerinti

beszezésiáron értékeltük. A vásárolt készletek könyv szerinti értékenem

haladja meg a mérlegkészítéskorismert piaci értéket.

Azokra a vásárolt készletekre, amelyek könyv szerinti értékemagasabb volt, mint a mérlegkészítéskorismert tényleges piaci
érték,értékvesztéstszámoltunk.

A saját termelésű készleteket a számviteli törvény szerinti előállítási költségen értékeltük.A saját termelésű készletek érléke
nem haladja meg a mérlegkészitéskorismert és várható eladási árat,

d.)

Azokra a saját termelésű készletekre, amelyek könyv szerinti értékemagasabb volt, mint a mérlegkészítéskorismertés várható
eladási ár, értékvesztéstszámoltunk el.
e,) A fordulónapon fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemű követelések, amelyek a fordulónapon, vagy ez
előtt keletkeztek.
f.)

A Szervezet minden készpénzeés bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a beszámolóban. A

Szervezet megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szerepló, tulajdonában levó eszközökre.

g.)

A

Szervezet valamennyi kötelezettsége szerepel

a

fordulónapi beszámolóban.

A

Szervezetnek nincs érvényesitetlen

követelése, kötelezettsége.
h.) A mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei tartalmazzák mindazokat a tételeket:

- amelyek szÜkségesek a Szervezet vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményéneka számviteli törvényben rögzítetteknek
megfelelő hiteles bemutatásához,
- valamint a Szervezetre vonatkozó egyéb törvényekben és a szabályozásokban előírt tételeket, és

- mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. jelzálogok, lízingdíjkötelezettség, kötelezettség íedezetéreátadott váltók,
adottgaranciák, stb.), amelyek a Szervezet vagyoni helyzetének megítélésében
szerepet játszanak.

i.) A Szervezetnek nincs egyéb elhatárolandó vagy közzéteendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége. A
mérlegbeszámoló és mellékletei megíelelóen tartalmazzák az alábbiakat:

-A

kapcsolt vállalkozások tranzakciőit,
vásárlásokat, kölcsönt, átutalást, lízinget.
- A Szervezet, valamint leányvállalata,

-A

pénzintézetekkel kötött

az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az

igazgatója, tisztségviselője által nyújtott szóbelivagy írásos garanciákat.

engedményezésimegállapodásokat, vagy

a

bankszámlán levő készpénz illetve

eladásokat,

a

hitelkeret

korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonló megállapodásokat.
- A megállapodásokat a korábban eladott eszközök

visszavásárlására.

- A rendes üzletitevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat.

oL-z^
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j.) r\incs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, arnely jelentősen beíolyásolná a Szervezetünk

pénzügyi helyzetét.

k,) Mérlegeltük a jelen íevelünkhöz csatolt, nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzékét, amennyiben volt

ilyen.

Megerósítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állitások hatása nem lényeges sem egyedileg,
sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban íeltárt nem jelentős,
de ki nem javított hibák egyeztetésénekés javításának íelelőssége a vezetést terheli.
l,) A számviteli becslések készítésesorán, beléértve a valós értékenértékelteket,az általunk alkalmazott jelentős íeltételezések

ésszerűek.
8. Ha éltünk a valós értékelésselakkor rögzítjük, hogy:

A

pénzügyi eszközök
bemutatva és közzétéve.

a,)

b.) Az eszközök

és kötelezettségek valós értékentörtént értékeléseia Számviteli Törvénnyel összhangban

lettek

és kötelezettségek valós értékéneka Számviteli Törvény által megkövetelt módon közzétett összegei a valós

értékrevonatkozó legjobb becslésünket tükrözik.
c.) A va|ós értékmeghatározásáraalkalmazott értékelésimódszerek és jelentős feltételezések következetesen

ésszerűek.

d.) Az értékelésimódszerek és feltételezések megfelelően tükrözik

a

lettek alkalmazva,

Szervezet nevében végrehajtandó,

a valós

érték

meghatározások és közzétételek szempontjából releváns lépéseinkrevonatkozó szándékainkat és képességeinket.
e.) Megerősítjük, hogy áttekintettük minden, a fordulónapon nyitott pénzügyi eszközt és kötelezettséget, és azokat a Számviteli
Törvény 59/A-59/F paragrafusainak megfelelöen soroltuk be a következó csoportok egyikébe:
- kereskedési célúpénzügyi eszközök

és kötelezettségek

- lejáratig tartandó befektetések
- a szervezet által keletkeztetett kölcsönök

és követelések

- értékesíthető pénzügyi eszközök
- egyéb pénzügyi kötelezettségek

és azokat besorolásuknak megíelelően valós étléken,amortizált bekerülési értékenvagy bekerülési éttékenmutattuk ki.

A lejáratig tartandónak minősített pénzügyi eszközök

besorolása ezen értékpapiroknak a lejáratig tör,ténő rnegtartásár,a irányuló

szándékunknak és képességünknek megíelelő.
f,) A számviteli Törvénnyel összhangban

számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak

- a fedezeti kapcsolatra,
- a Szervezet fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira,
- ill, a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésérevonatkozó dokumentáció elkészitésérevonatkozó előírásait.

9. A Szervezetünk megfelelő jogcimmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévó eszköz felett, azokat a közölt

jelzálogon kivül

egyéb zálog nem terheli,
10. Szezódéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesités esetén lényegesen befolyásolják a pénzügyi
kimutatásokat.
,11.

Elvégeztünkminden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapjautáni idószakbantörténteseményekmiatt a pénzügyi

kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
12. Megértettük, feldolgoztuk és megadtuk mindazon témaköröket,

amelyeket a könywizsgálati

munkaprogram, a dokumentációs

és iníormációs jegyzék alapján tőlünk kértek.

13. Megerósitjük, hogy 2000. évi C. Számviteli törvény 46.§ (3) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

a

Szervezet

gondoskodott a nyilvántartások és a valós helyzet egyeztetéséról,

A

számviteli szabályrendszenel kapcsolatban rögzitjük, hogy a jelentős és lényeges minősítések meghatározása saját
döntésünk, a könywizsgálat megbizása a piaci értékek teljes körének meghatározására nem terjedt ki.

14.
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15. A Szervezet amortizációs politikáját kialakítottuk, a maradványérték számításának elveit, az értékelésivisszairások kezelését
a számviteli elvekkel gyakorlatban megvalósítottuk. A számviteli szabályozás naprakészségénekbiztosítása a mifeladatunk.

16, A garanciális és várható kötelezettségekre, jövőbeni

költségekre képzett céltartalékok képzési módszere, mértéke, követése a
Szervezetü nk számításainák, tapasztalati adatainak eredménye,
17. KinYilvánÍtjuk, hogy a beszámoló tartalmával mindenben egyetértünk, és megerősítjük, hogy terveink, értékeléseinktartalmuk,
formájuk szerint azonosak a beszámolóban rögzítettel.

Nincs olyan tervÜnk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink
és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
18. A beszámolóban kimutatott piaci értékekaz általánosan elfogadott értékelésielvek szerint kerültek bemutatásra,
19. Az adóhatóság a vonatkozÓ adÓévet követő hat éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokatés bármikor
pÓtlÓlagos adót vagy bírságot állapithat meg. A Szervezet vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a

Szervezetnek ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Az

a Szervezet nyilvántartásainak felülellenőzésére. A Számviteli Törvény elöírásai szerint a
jelentiaá,
kÖnYwizsgálÓizáradék nem
hogy aztazadőhatóság konekció nélkülelfogadja vagy mentes minden hibától.
adÓhatÓságnak

jogában áll

20. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

21. A kiegészító melléklet teljeskörűen

és megfelelóen mutatja be a mérlegen kivüli tételeket.

22. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk
pénzügyi helyzetét.

23. A tárgyévi beszámoló adatait befolyásoló, lényeges fordulónap utáni események nem történtek.

24. Lényegesebb piaci értéktöbbletet vagy értékhiányt mutató könyvön

kívüli tételekkel a Szervezet nem rendelkezik.

Betsó kontrotlokkat, csalássat kapcsolatos nyilatkozat
25. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányitással megbízott személyek
szÜkségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését,
amelyek nem tartalmaznak
akár csalásból, akár hibából eredó lényeges hibás állítást,
26. Nem történt:

a.) szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli
íolyamatok rendszerében,
b.) szándékos mulasztás azon más dolgozók részérőlsem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,

c,) lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámolók, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére
vonatkozóan , a szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezek-részéről.
27, Nincsen tudomásunk:
a.) olyan szabálytalanságról, mely elkövetésében

a vállalatvezetés tagjai, a számvitelben fontos szerepet játszó alkalmazottak
részt vettek volna, sem más alkalmazott által elkövetett olyan szabálytalanságról, amely a beszámolót jelentősen befolyásolná,
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b.) olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény- vagy szabálysértésről:
- amelynek következményét a mérlegbeszámolónak tartalmaznia kellene,
- céltartalékképzéséttenné szükségessé,
- VagY a valÓs kép bemutatása céljából a kiegészitő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni.

Nem érkezett olYan, a pénzÜgyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésévelkapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló hatósági
értesítés,amely jelentős hatással lett volna a mérlegbeszámolóra.

A Szervezet

a szezŐdés megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen beíolyásolták

betartotta

volna a mérlegbeszámolót.

28, A tulajdonosok, vezetés ellenőzési rendszere révénmegíelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.

29. A belsó ellenózési rendszer által feltárt problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen kívüli fel
nem dolgozott tételeket külön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk,

Jogszabályi megfelelőségi nyilatkozat
30. Nem tÖftént olyan tÖrvényszegós vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000, évi C. Számviteli Törvény előirásaival
készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

összhangban

Alulírott, mint

a

Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonproíit Kft., (cime: 1139 Budapest, Szegedi út 17.)

kéPviseletére jogosultja nyilatkozom, hogy a Szervezet tisztában van a számviteli szabályozás 2000. évi C. törvény 14. és 161.
§

§-ainak

a

számviteli Politikát

és kapcsolódó

egyéb szabályzatokat érintö rendelkezéseivel és g0 napos határidóvel

kÖtelezettségénekeleget tesz minden, Szervezet sajátosságából eredó változás, illetve törvényi módosulás szabályzatokon
történő átvezetésével.
31. Tisztában vagYunk 2007. évi CXXXV|. a pénzmosás és a terrorizmus íinansztrozásamegelózéséről és megakadályozásáról
szóló törvény elóírásaival, annak szabályait ismerjük,

A

rendelkezésÜkre bocsátott bizonylatok és azok mögöttes gazdasági tartalmában, valamint a vállalkozás működésében
nincsenek olyan Ügyletek, amelyek büntetendó cselekmény elkövetéséból származó dolgok eredetét leplezik.
lde éftendő többek között:

- a vagyoni jogosultságot megtestesítő okiratot,
- dematerializált értékpapírtis.

RÖgzÍtjÜk továbbá, hogy gazdálkodásunkban nem jelentek meg, illetve a tevékenység gyakorlása során felhasználásra nem
kerÜltek olyan dolgok, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséból származnak.

32. Tisztában vagyunk

a készpénzforgalommal

kapcsolatos jogszabályi korlátozásokkal (kiemelten: adózás rendjéről szóló
törvény, pénzmosási törvény rendelkezései), azok esetleges szankcióival.
§

Nyilatkozat peres ügyekről
33, Nincsenek a Szervezettelszemben olyan nem érvényesítettigények, amik az ügyvédünk véleményeszerint érvényesíthetők
lennének. llletve nincsenek olyan érvényesítettigények sem, melyek lényegesek lennének.
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lnformációs tech nológiai nyilatkozat
34. A számviteli nYilvántartás, ami a pénzügyiiníormáció alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggeltükrözi

a Szervezetünknek és esetleges kapcsolt vállalkozásainak ügyleteit"

35. MegerősítjÜk, hogY adatfeldolgozási rendszerünk rendszertechnikailag zárt,

A

Szervezet programjai jogtiszták, illegális

felhasználásból eredő hibák, hozzáférési problémák, szűkitett jogosultságok, korlátozott moduláris rendszer miatt a Szervezet
adatbázisrendszerénekmegbizhatÓsága nem sérül. Nincs tudomásunk arról, hogy illegális hozzáférésbőleredően a szokásos
üzletme netbe n adatvesztés, adatfelül írás ford ult volna

e

lő.

A Szervezet számlázási rendszere zárt, Íolyamatos sorszámozástzárt rendszerében biztositja, Tételismétlés,kettős rögzítés nem
Íordulhat elÓ, javitási algoritmus dokumentált. A program a szoftverfejlesztő nyilatkozata alapján a törvények által meghatározott
gépi számlázási szabályoknak megíeleló,

-l

Vállalkozás pecsétje:

Közhasznú

!l§lt1.l Lqe§r$é§ügyi Szotgáiat
,1ii4., :iti (ortárolt FelelöesógÜ Tánaság.
|,

Hortzka Pétéí
,vu"zeto igazgató: ['í,

",'*n euiap€st,

§zegodi út 17,
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