
Felüg]lelői Jelentés

a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány
20|9. évi tevékenységéről és működésének szabályosságríról

A Baráthegyi Vakvezető és Segíto Kutya Iskola alapítói jogok gyakorlójának!

Az Alapítvány Alapító okiratában rám ruházottjogoknak és kötelezettségeknek megfelelően
helyszíni ellenőrzésem során áttekintettem az A|apitvríny működése során keletkezett iratokat,
valamint elfogadást megelőzően az a|ábbiak szerint véleményezem az éves beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet:

Az Alapítvány Alapító okirata aktuális, megfelel a 2013. évi V. törvénynek, továbbá a
közhasznú szervezetek'ről szóló 1997 . évi CLVI. törvényben foglaltak és az egyesülési jogról,
a kozhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
20|1. évi CLXXV törvényben foglaltaknak.
Ellenőrzésem során vizsgáltam, hogy az A|apitvány a működése során is követi-e a közhasznú
szervezetek számára előírt j ogsz abáLyi előírásokat.
A pénztár könyve lé se át|áthatő, a szabályoknak me gfelelő.
A belső szabá|yozások meglétét, aktuális á|lapotát ellenőriztem. Az a|apítvány rendelkezik a
szi'ikséges szabá|yzatokkal, a működése ennek megfelelően történt.
Az Alapítvány alkalmazottainak a munkaszerződéseit, bejelentését a NAV felé, a
járu|ékftzetési kötelezettség teljesítését átnéztem. A dokumentumok alapjrín minden teljesített
és szabályos. A bevallások határidőben benyújtásra kerültek és az a|apitvány szerepel a
koztartozásmente s szervezetek nyi lvántartás ában.
Az utalványozás és kifizetés rendjét ellenőriztem, mely át|áthatő és szabályos.
Vizsgáltam aközhasznu szewezetekre vonatkozó különfele átláthatósági szabályok betartását.
A szervezet honlapja átláthatő, működésének fo dokumentumainak megtekintése egyszerÍien
hozzáférhető, informatív' Ezze| az Alapítvány az átláthatőság követelményeinek
kifo gástalanul megfelel.
Az A|apitvany honlapján is nyomon követhető a tevékenysége, milyen segítséget nyűjt a
látássérült emberek számáta, hogyan tud vakvezető kutyakat biáosítani, továbbá médiában,
hírlevelekben és ismeretterjesztó, érzékenyítő programokon keresztül hogyan segítette a
látássérült emberek tarsadalmi befo gadását és inte grációj át.
Az a|apítvány áIta| vásárolt ingatlan az a|apitő okirat szerinti célnak megfelelő és indokolt
volt, vagyongazdálkodása ésszení
Az Alapitő okiratnak megfelelően és a jegyzőkönyvek alapján a kuratórium működése
szabályos.
Mindezek alapjan az Alapítvány folyamatos működésének szabályosságérő| kellő
bizonyo sság gal me ggy óződtem.
A könyvvizsgálói jelentése a|apján az A|apítvány 2019. évről késztilt besztímolója a
Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola 2019. december 31-én fennálló vagyoni' pénzügyi és
jövedelmi helyzetérőlmegbízható és valós képet ad.

Az Alapítvany 20|9. évben kizÍttőlrag az Alapító okiratának megfelelő közhasznú
tevékenysé get végzett, vá||a|kozási tevékenységből származő bevétele nem volt.

Az Alapítvány könyvvezetését a kettős könyvvitel szabá|yai szerint végezte. A trírgyévi
beszámolój át ,,A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet beszámolója és közhasznúsági



melléklete'' (PK-542) formában készítette el, melyet fi'iggetlen könyvvizsgálói jelentéssel
tátmasztotla|á.

Az A|apítvríny tevékenységéből adódóan jellemzően magánszemélyek, illetve jogi személyek
által felajánlott adományokból, a magánszemélyek személyi jövedelemadójának |%o-os
felajánlasából, valamint pá|yénati úton szerzett bevételekből gazdálkodott.

A beszámoló, a megtekintett dokumentumok alapjan megríllapítottam, hogy az A|apítvény
folyamatosan képes volt működését finanszírozni, ezá|ta| köáasznú cél szerinti
tevékenységét elvégezni.

A fentiek alapján megbizonyosodtam arról, hogy az A|apitvríny működése és gazdálkodrása
2019. évben az A|apitő akaratrínak és a törvényi előírásoknak megfelelt, valamint a
könywizsgá|ői zuadékkal megerősített beszámolója és közhasznűságijelentése a valós képet
ttikrÓzi.
Az A|apiMany további működését hosszú távon is biaosítottrrak látom.

Miskolc, 2020. május 1 5.
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