
KONYWIZSGALOI SZERZŐDÉS

mely létre jött egyrészről a Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1145 Budapest, Laky Adolf u. 36., Cégjegyzék száma: Cg.Ol-09-952185 
Adószáma; 23084454-2-42) képviseletében Kardos Pál mint megbízó (továbbiakban: 
Megbízó), másrészről a Prim-Audit 2005 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 
cégjegyzékszám; 01-09-967629; székhely: 1052 Budapest Apáczai Csere János u. 11.), 
képviseletében Vada Erika ügyvezető igazgató mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

I. A könyvvizsgálat célía:

A könyvvizsgálat célja az, hogy a társaság részére a könyvvizsgáló véleményt alkosson arról, 
hogy a 2012. üzleti év éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 
megbízható és valós képet mutat-e a vállalat vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a működés 
eredményéről, valamint összhangban van-e a törvényes számviteli előírásokkal.

2. A szerződés tár2va és tartalma:

A megbízott a jelen szerződés alapján kön)^izsgálói feladatot végez:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletröl szóló 2007. évi LXXV. Törvény,
- a nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján.

A könyvvizsgálat kiterjed:

- az éves beszámoló vizsgálatára és annak hitelesítésére.
- az éves könyvelés és a társasági adóalap vizsgálatára.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 40. §. (1) bekezdésben foglaltak alapján a 
Könyvvizsgáló kötelezettsége azt jelenteni, hogy véleménye szerint az éves beszámoló 
megbízható és valós képet nyújt-e a pénzügyi és jövedelmi helyzetről, valamint hogy az 
megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. Jelen szerződés céljainak elérése 
érdekében e vélemény megalkotásához Megbízott, a következőket teszi vizsgálat tárgyává, és 
jelenti, amennyiben bármelyiket nem találja kielégítőnek:

• a számviteli nyilvántartások megfelelősége,
• összhang az éves beszámolója és számviteli nyilvántartásai között,
• az éves beszámoló megfelelése a jogszabályban előírt és az elfogadott számviteli 

szabványoknak és alapelveknek, valamint
• a megbízott által a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek vélt információk és 

magyarázatok megadása,
• a megbízó belső szabályozottsága.



A Megbízott cége a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 002337 szám alatt 
nyilvántartott könyvvizsgálói társaság. Megbízott a könyvvizsgálati feladatra az alábbi 
könyvvizsgálóját jelöli:

Név: Vada Erika
Kamarai tagsági száma: 004183

Megbízott fenntartja a jogot a kijelölt kön}^izsgáló helyett másik, bejegyzett kamarai 
tagsággal és megfelelő felkészültséggel rendelkező könyvvizsgáló kijelölésére és 
vállalja, hogy Megbízót e változásról ésszerű időn belül értesíti. Az új könyvvizsgáló 
kijelölése akkor válik hatályossá. Ha azt a Megbízó legfőbb szerve jóváhagyja.

3. A szerződés időbeli hatálya:

A szerződés a 2012. január 01-től - 2013. május 31-ig tartó időtartamra, a 2012. üzleti évre 
szól.

4. A vizsgálat eredményének dokumentálása;

Megbízott a nemzeti kön)^zsgálói standardok szerint elvégzett könyvvizsgálat során 
szerzett bizonyosság alapján véleményt alkot az éves beszámolóban bemutatott vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetről. A munka elvégzéséről a jelentést 5 példányban adja át 
Megbízó részére. Megbízott záradékkal látja el Megbízó éves mérlegét. A könyvvizsgáló a 
vizsgálat során felfedezett eltérésekről folyamatosan tájékoztatja a megbízót, hogy a kijavítás 
érdekében a szükséges intézkedéseket megtehesse. A Könyvvizsgáló, a Megbízó által 
biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint 
teljesíti megbízását.

5. A felek kötelezettsé2ei és jogai:

5.1. Megbízó részéről:

a. \ Megbízó biztosítja, hogy a könyvvizsgáló időben megkapja azokat az adatokat, 
információkat, amelyek munkájához szükségesek. A vezetés által elkészített éves beszámolót 
( főkönyvi kivonatot és bevallást, stb.) legkésőbb az éves beszámoló leadása előtt egy 
hónappal kell átadni a kön)^vizsgáló részére.

b. \ Megbízó biztosítja, hogy a könyvvizsgáló a Megbízó alkalmazottaitól a szükséges 
tájékoztatást időben megkapja.

c. \ Megbízó biztosítja, hogy a könyvvizsgálathoz szükséges szerződések, számviteli 
bizonylatok és egyéb dokumentációk folyamatosan rendelkezésre álljanak a könyvvizsgáló 
részére.



d. \ Megbízó nem korlátozhatja a könyvvizsgáló hivatásbeli függetlenségét, továbbá nem 
fogalmazhat meg kikötéseket, amelyekkel a könyvvizsgálót korlátozhatja.

e. \ Megbízó nem kötelezheti a könyvvizsgálót a társasági adó felülvizsgálatán túl külön adó 
szakértésre, annak feltételeit külön szerződésben kell rögzíteni.

f. \ Megbízó a könyvvizsgálói jelentést a jogszabályokban előírtakon kívül egyéb célokra csak 
a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja föl,

g. \ Megbízó az éves beszámoló (mérleg, eredraénykimutatás, kiegészítő melléklet) a 
könyvvizsgáló részére történő átadásával egyidejűleg „teljességi nyilatkozatot,, tesz arról, 
hogy minden szükséges információt, adatot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátott.

h. \ Megbízó a feladatok teljesítéséről „ elfogadó nyilatkozatot” ír alá a könyvvizsgáló részére. 
Megbízó köteles az „elfogadó nyilatkozat”-ot abban az esetben is aláírni, ha a könyvvizsgáló 
korlátozás nélküli záradék helyett, figyelemfelhívó megjegyzéssel, korlátozott záradékkal, 
záradék megadásának elutasításával, illetve elutasító záradékkal látja el az éves beszámolókat.

i. \ Megbízó a könyvvizsgálói feladatok ellátására megfelelő körülményt biztosít a vizsgálat 
helyszínén (helyiség, technikai eszközök, jogszabályi anyagok, stb.). Ezek híján hozzájárul 
ahhoz, hogy a vizsgálat Megbízott székhelyén (telephelyén) - a bizonylatok odaszállításával- 
bonyolódjék le. Amennyiben a Megbízó a dokumentációkat időben nem bocsátja a megbízott 
rendelkezésére, vagy a megbízás elvégzése többletmunkát igényel, úgy a Megbízott az 
elvégzett többletmunkálatokat jogosult kiszámlázni, legkésőbb a vélemény elkészítésével egy 
időben.

j. \ Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló által hitelesített mérleget és beszámolót 
nem változtathatja meg, továbbá tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés 
változtatásához, lerövidítéséhez a könyvvizsgáló hozzájárulása szükséges.

k. \ A megbízó felelős számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 
ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar számviteli és egyéb 
vonatkozó előírások szerinti éves beszámolók (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő 
melléklet) és üzleti jelentések elkészítéséért.

5. 2. Megbízott részéről:

a. \ Megbízott köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés megkötésének törvényes akadálya 
nincs, továbbá köteles „elfogadó nyilatkozatot” adni a megbízás elfogadásáról a szerződés 
aláírásával egy időben.

b. \ Megbízott minden olyan tény esetében, amelyet a megbízó részére végzett tevékenysége 
során ismert meg, titoktartás kötelezi, függetlenül attól, hogy az információt magától a 
megbízótól, vagy annak üzleti kapcsolatai révén ismerte meg. A titoktartási kötelezettség alól 
Megbízottat Megbízó kizárólagosan írásban mentheti föl.

c. \ Megbízott köteles Megbízót a vizsgálat körében folyamatosan tájékoztatni mindazon 
megállapításairól, amely a mérleg hitelesítéséig kiküszöbölhető, módosítható.



d. \ Megbízott a tevékenysége eredményéről szóló írásos jelentéseket, szakvéleményeket és 
egyéb írásos állásfoglalásokat harmadik személy részére csak Megbízó engedélyével adhat ki. 
Ez alól kivételt képez a pénzintézeti tv. által előírt kötelezettség, valamint Megbízott és 
Megbízó közötti esetleges perben bírósági eljárás során benyújtott peranyag, valamint a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara etikai bizottságával lefolytatott vizsgálat esete.

e. \ Megbízott a szerződés teljesítése érdekében alkalmazhat alvállalkozót, illetve egyéb 
szakértőt, akikkel a megállapodások megkötése Megbízott feladata.

f \ Megbízott kötelessége felelősségi biztosítási szerződés kötése Magyarországon bejegyzett 
biztosító társasággal. A biztosítási kockázat időtartamának, a kártérítési limit összegének 
meghatározása Megbízott feladata. A biztosítási díj kifizetése Megbízottat terheli.

g. \ Amennyiben Megbízottnak a független könyvvizsgálói jelentés leadását, illetve az éves 
beszámoló hitelesítését követően olyan információk, tények jutnak a tudomására, amelyek 
ellentétesek a jelentésben foglaltakkal, illetve a hitelesítési záradékkal, úgy abban az esetben 
Megbízó költségére utóvizsgálatot kezdeményezhet és annak függvényében újabb záradékot 
készíthet a régi egyidejű visszavonása mellett.

h. \ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. Törvény 6. §-ának (1) bekezdése a könyvvizsgáló ügyfél általi 
azonosítását írja elő. A Megbízó vállalja, hogy nyilatkozatot bocsát a Megbízott 
rendelkezésére a 2007. évi CXXXVI. Törvény megfelelő rendelkezéseivel összhangban, 
valamint átadja a Megbízottnak a 2007. CXXXVI. Törvény megfelelő rendelkezéseiben 
felsorolt dokumentumokat.] A Megbízó felelősséget vállal arra, hogy a fenti információban 
bekövetkezett bármely változásról a Megbízottat a változást követő 5 munkanapon belül 
tájékoztatja. Köteles a hivatkozott törvény betartásában közreműködni és a szükséges 
információkat a megbízott részére megadni.

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a könyvvizsgálati feladat teljesítése során kötelesek 
együttműködni és a szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni.
A könyvvizsgáló által kibocsátott záradék nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói 
nyilatkozatnak, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló mentes minden hibától.

Az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért Megbízó felel. A könyvvizsgáló az éves 
beszámolók könyvvizsgálat részeként részletesen nem tekinti át az adók kiszámítását és az 
adóbevallásokat. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes 
adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban 
elkészített éves beszámolók könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a 
vállalat által benyújtott éves beszámolókat és adóbevallásokat az adóhatóság minden 
szempontból elfogadja.

A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége Megbízót terheli. Megbízott 
úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az, valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő 
éves beszámolókban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a 
könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy 
megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolókról készülő jelentéshez, 
illetőleg a könyvvizsgálói vélemény megadásához.



6. A szerződés felelősei, kapcsolattartók:

Megbízó részéről: Steiner Attila gazdasági igazgató (06-30-621-2242)
Bezdán Tímea könyvelő (06-30-274-9804, bezdant@freemail.hu) 

Megbízott részéről; Vada Erika ügyvezető igazgató

7. A me2bízási díj és a fizetés ütemezése:

A 2012. üzleti év éves beszámolójának könyvvizsgálati díja 1.200.000 Ft + ÁFA azaz 
Egymilliókettőszázezer forint +ÁFA,

Ezen díj nem tartalmazza a Megbízottnak a munkával kapcsolatban felmerült minden 
költségét.

A díj nem tartalmaz egyéb, a könyvvizsgálaton felüli szolgáltatásokat (pl. informatikai 
és kockázatkezelési tanácsadás, számviteli és adó tanácsadás). Az ilyen szolgáltatások 
külön megállapodás tárgyát képezik.

A könyvvizsgálat díjának ütemezése:

A megbízási díj, havi egyenlő 100.000 Ft + ÁFA ütemezésben illeti meg a 
megbízottat.

A fizetés banki átutalással történik a Megbízott Raiffeisen Banknál vezetett 
12010556-00117461-00100003 számú bankszámlájára, a számla kiállítását követő 8 
napon belül.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
mértékű kamatot köteles fizetni.

A tevékenység besorolása: SZJ 69. 20 02 könyvvizsgálat (audit).

8. A szerződés felmondásának módozatai:

Jelen szerződést Megbízó mondhatja fel a szerződés érvényességi ideje alatt, amennyiben 
Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget.

Megbízott felmondhatja a szerződést annak érvényességi ideje alatt, amennyiben Megbízó a 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget.

Mindkét fél felmondáskor köteles írásban indokolni, megjelölni azon okokat, amelyek 
értelmében a szerződést felbontja.

mailto:bezdant@freemail.hu


9. A szerződés hatálybalépése és érvényességi ideie:

A szerződés mindkét fél aláírásával lép életbe.

Jelen szerződés érvényességével, vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvitát a felek 
elsődlegesen egymás között tartoznak békés úton rendezni. Ezen túlmenően a felek vitás 
ügyeiket a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint rendezik.

Ez a szerződés 2 példányban, magyar nyelven készült.

Budapest, 2012. július 16.

Megbízó
Zuglói Közbiztonsági non-profít Kft

ZUGLÓi KÖZBIZTOMSÁGi
NON-PROFIT !'\5“ i .

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
Adószám: 2308-1454-2-42 

Banksz.: 11764009-20602219

Prim-Audit 2005 Kft.

Prim-Audlt2(H)5Kft 
1052 Bp., Apáczai Cs. J. u. 11. 

Adószám: 13486390^41



PRIM-AUDIT 2005 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft 
1052 Budapest Apáczai Csere János u. 11.

AZONOSÍTÓ ADATLAP

a 2007. évi CXXXVI. Törvény 6 §-ban előírt feladat végrehajtásához

l.a. Név: Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
1. b. Rövidített név: -

2. a. Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
2. b. Fióktelep címe: -

3. Fő tevékenység: biztonsági rendszer szolgáltatás (802008)
4. Cégjegyzékszám: Cg.01-09-952185

5. Képviseletre jogosultak neve és beosztása:

Neve: Kardos Pál
Lakcíme: 1141 Budapest, Fischer I. u. 111/a.
Beosztása: ügyvezető

Neve:
Lakcíme:
Beosztása:

Neve:
Lakcíme:
Beosztása:

6. Kézbesítési megbízott:

Kinek a nevében jár el (Tényleges tulajdonos):

Név:
Név:
Lakcím/székhely:

Név;
Lakcím/székhely:



A Társaságot képviselő természetes személy adatai:

l.a. Családi és utónév (születési név): KARDOS PÁL 

l.b. Házassági név: -

2. Lakcím:
3. Születési hely, idő:
4. Állampolgársága:

5. Anyja születési neve:

1141 Budapest, Fischer I. u. 111/a. 
Budapest,1969. 06, 02. 
magyar

Székely Mária

6. Azonosító okmányának típusa és száma: 043808KA
1.

Külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az 
azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi 
tartózkodási 
helyet kell rögzíteni.

Magyarországi tartózkodási hely:

Dátum: Budapest 2012. június 6.

a Társaságot képviselő természetes személy 
aláírása

o,.j.-őst, Laky Adolf u. 36. 
^3084454-2-42

c:"aÍ''’''L7'l>009-20602219


